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1  UVOD

Pred vami je oktobrska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije tekočega meseca. 
V mesecu oktobru smo se dvakrat sestali z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem in ministrom za javno 
upravo Rudijem Medvedom. Namen sestankov je bil doseči dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Stališč še 
nismo zbližali. 
Na drugi dopisni seji je Predsedstvo ZOS odločalo o vsebini predloga Dogovora o višini povprečnine za leto 2019. 
Dopisna seja se je sklicala zaradi kratkih rokov, ki so na voljo tako združenju kot Vladi RS, da uskladi proračun za 
prihodnje leto. Člani predsedstva so potrdili predlog dogovora.
V začetku meseca oktobra je potekal 2. Kongres slovenskih občin, katerega se je udeležil tudi predsednik Združenja 
občin Slovenije Robert Smrdelj in v uvodnem nagovoru zbranim poudaril pomen »vloge združenj občin, da z 
argumenti vplivamo in prispevamo k pametnim odločitvam, ki naj krepijo avtonomijo in stabilnost lokalne samouprave 
in ne obratno.« 
Pripravljavci zakonskih in podzakonskih predpisov so nas v tem mesecu kar malo zasuli s predlogi. Tako smo med 
drugim ponovno dobili na mizo predlog Zakona o zaščiti živali, predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško pregledne službe, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in še mnogo drugih. 
Prosimo vas, da predloge predpisov preučite in nam posredujete morebitne pripombe in mnenja.
Združenje je podalo nekaj mnenj in pobud na predlagano zakonodajo. Tako smo med drugim Državnemu Svetu RS 
poslali nestrinjanje s predlaganim Zakonom o intervencijskih ukrepih, ki prinaša občinam dodatna finančna bremena. 
Prav tako pa smo na Vlado RS in Novo Ljubljansko banko poslali dopis, v katerem izražamo nestrinjanje z zaprtjem 
petnajstih poslovalnic te banke. Strinjamo se z župani in jih absolutno podpiramo v nameri, da želijo preprečit 
zaprtje poslovalnic NLB. Nerazumljivo je, da se lahko storitve tako na nivoju države kot bank (ne samo NLB) in 
Pošte Slovenije oddaljuje od ljudi. 
Poleg sestankov na temo povprečnine, so se predstavniki Združenja občin Slovenije srečali tudi z ministrom za 
okolje in prostor Juretom Lebnom in razpravljali o odprtih vprašanjih občin s področja okoljskega ministrstva. Z 
ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom pa se je srečala tudi delegacija KLRO in razpravljala o delu v tem 
mandatu ter o vizijah za prihodnje delo. 
Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE 
VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, 
obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.
V mesecu novembru se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:
•	 Seminarju z naslovom »Konstitutivna seja občinskega sveta« ki bo 20. 11. 2018 potekal v dvorani Državnega 

sveta RS.
•	 Seminarju z naslovom »Priprava in izvrševanje proračuna občine«, ki bo 27. 11. 2018 potekal v dvorani 

Državnega sveta RS 
•	 Delavnici z naslovom »Dobre prakse za uspešno izvedbo projektov«, ki bo 29. 11. 2018 potekala v sejni sobi 

Združenja občin Slovenije
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.
Naslednja številka Mesečnega utripa bo izšla v mesecu septembru.
Želimo vam prijetno branje.

http://www.zdruzenjeobcin.si/
http://www.zdruzenjeobcin.si/
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6558&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=20&cHash=b18e5493df682a68aac234ba2ba64a89
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6556&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=27&cHash=6e37d36527b827eba487f26bc993edcb
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6555&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=11&tx_cal_controller%5Bday%5D=29&cHash=dafa185ac36dc3db54729021d7dc2815
http://www.zdruzenjeobcin.si/
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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sprememb in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih 
sprememb). Gre za namenski proračunski sklad, ki je 
podvržen pravilom na področju javnih financ, omejitvam 
administrativne zmogljivosti ter nenehnim spremembam 
v mednarodnem in evropskem okolju, ki usmerjajo razvoj 
na področju podnebnih sprememb.
Program za leto 2019 je zastavljen tako, da so v poglavju 
Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v letu 2019 predstavljeni upravičeni nameni 
in našteti ukrepi, ki se bodo izvajali na novo ali v drugačni 
obliki v letu 2019. V poglavju Obrazložitve ukrepov 
na podlagi kriterijev za izbiro so ti ukrepi podrobno 
obrazloženi. V tabeli zadnjega poglavja pa so našteti vsi 
ukrepi, ki se bodo izvajali tudi v letu 2019 in izhajajo 
iz programov prejšnjih let. Obrazloženi so torej le novi 
ali posodobljeni ukrepi po upravičenih namenih porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, saj so 
ukrepi že obrazloženi in ovrednoteni v programih porabe 
sredstev sklada iz prejšnjih let. 
Med zanimivejšimi ukrepi lahko med drugim najdete tudi:
•	 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno 

mobilnost
•	 Nakup novih vozil kategorije M za prevoz potnikov 
•	 Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohran-

janja narave 
•	 Spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu
•	 Ureditev in izgradnja kolesarske infrastrukture
•	 Sofinanciranje programov odprave posledic naravnih 

nesreč 
Morebitne predloge in pripombe nam lahko posredujete 
do 23. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si
 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU 
KORUPCIJE
S strani Ministrstva za pravosodje smo v mnenje in pri-
pombe prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH 
IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO 
PREGLEDNE SLUŽBE
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo pred-
loga Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje.  
Pravilnik ureja naloge mrliško pregledne službe - njeno or-
ganizacijo in delo, dolžnosti zdravnikov mrliških pregled-
nikov in dokumentacijo, ki jo morajo voditi; obdukcijo 
in pokop mrličev ter druga tehnična vprašanja v zvezi z 
opravljanjem mrliško pregledne službe. 
Pravilnik v 3. členu določa, da mrliško pregledno službo 
zagotovi občinski organ lokalne samouprave in skrbi za 
njeno pravilno delovanje.  Nadalje 11. člen določa, da 
je plačnik stroškov obdukcije, ko te ne zahtevajo svojci 
umrlega,  občinski organ pristojen za zdravstvo. Ta mora 
zagotoviti tudi tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo.  V pri-
meru opravljanja mrliškega pregleda, morebitne obdukcije, 
tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma 
upepelitve v primeru brezdomca in osebe z neznanim 
prebivališčem, je plačnik storitev občinski upravni organ 
pristojen za zdravstvo po kraju smrti oz. najdbe trupla 
pokojnika (14.člen). 
Morebitne predloge in pripombe nam lahko posredujete 
do 16. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)
zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU 
PORABE SRDSTEV SKLADA ZA 
PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2019
s strani Ministrstva za okolje in prostor smo v mnenje 
prejeli predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2019.

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so relativno 
omejena sredstva, del proračuna Republike Slovenije, 
ki imajo specifičen namen prispevati k blaženju (tj. 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MP_ZIntPK-C_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MP_ZIntPK-C_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZ_PRAVILNIK_MRLISKO_PREGLEDNA_SLUZBA_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MZ_PRAVILNIK_MRLISKO_PREGLEDNA_SLUZBA_OKTOBER_2018.pdf
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU%20oktober%202018/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbufkb/fsafoAaesvafokfpcdjo/tj');
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/MU%20oktober%202018/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbufkb/fsafoAaesvafokfpcdjo/tj');
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MOP_SKLAD_ZA_PODNEBNE_SPREMEMBE_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MOP_SKLAD_ZA_PODNEBNE_SPREMEMBE_OKTOBER_2018.pdf
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Predlagana ureditev v zvezi z omejitvami in prepovedmi 
glede sprejemanja daril se širi na vse uradne osebe in 
njihove družinske člane (javni uslužbenci so po veljavni 
ureditvi namreč izvzeti iz pristojnosti KPK), s čimer se 
odpravlja tudi dosedanja razpršena in mestoma zapletena 
ureditev obravnavane materije. Zakon kot temeljno pravilo 
določa prepoved sprejemanja daril. Izjema od pravila so 
protokolarna darila ali donacije (ne glede na vrednost), 
ki jih v imenu organa prejme uradna oseba, pri čemer se 
v zvezi z zadnjima dvema kategorijama določa omejitev, 
da ne gre za darila oziroma donacije, ki bi bila motivi-
rana s pričakovanjem kakršnihkoli drugih koristi, uslug, 
prednosti v postopkih, ki so v pristojnosti konkretnega 
organa ali organizacije. Druga izjema pa so darila, ki se 
tradicionalno izročajo ob določenih dogodkih v vrednosti 
do 60 EUR ne glede na število darovalcev. S predlagano 
enotno ureditvijo se na strani KPK določa obveznost 
izdaje pravilnika s katerim se podrobneje uredi način 
razpolaganja z darili, določanja vrednosti daril, vodenja 
seznama daril ter druga izvedbena vprašanja v zvezi z 
izvajanjem predlagane ureditve.
Predlagana ureditev med drugim prinaša dodatno omejitev 
poslovanja s funkcionarjem kot fizično osebo še eno leto 
po prenehanju njegove funkcije, dolžnost poslovnega 
subjekta, da pred sklenitvijo pogodbe s subjektom javnega 
sektorja poda izjavo, da zanj v razmerju do relevantnega 
subjekta javnega sektorja ne veljajo omejitve poslovanja. 
S predlagano ureditvijo se nadalje natančneje določa in 
dopolnjuje nabor podatkov, ki jih je funkcionar v zvezi z 
omejitvami poslovanja dolžan sporočiti organu, kjer oprav-
lja funkcijo, posledično pa tudi KPK za potrebe izvajanja 
nadzora nad določbami o omejitvah poslovanja. Prav tako 
se predlaga, da organi, ki jih zavezuje določba 35. člena 
ZIntPK, KPK sezname posredujejo preko elektronskega 
obrazca, s čimer se administrativno olajšuje, predvsem pa 
zagotavlja dosledno izvajanje navedene določbe.
Predlog zakona širi krog zavezancev za prijavo 
premoženjskega stanja na člane državnega sveta, člane or-
ganov nadzora v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, 
v katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali 
prevladujoč vpliv, s širitvijo definicije »poslovodne osebe« 
pa tudi na poslovodne osebe pravnih oseb, ki jih je ustano-
vila država ali lokalna skupnost in drugih pravnih oseb, v 
katerih imata država ali lokalna skupnost večinski delež ali 
prevladujoč vpliv. Glede sporočanja sprememb podatkov 
pa se po izteku prehodnega obdobja namesto dosedanjega 
enkrat letnega sporočanja sprememb predlaga sporočanje 
v 30 dneh po nastanku vsake spremembe. Podrobneje se 

določa pravila nadzora in ugotavljanja nesorazmernega 
povečanja premoženja zavezanca in možnost razširitve nad-
zora tudi na družinske člane zavezanca, vključujoč pravice 
zavezancev nad katerimi se izvaja nadzor. Predlog zakona 
določa spletno objavo podatkov o celotnem premoženju 
ob nastopu funkcije in kasnejše spremembe le za funk-
cionarje, ki zasedajo ene najbolj odgovornih položajev v 
državi: poslanci in predsednik državnega zbora, predsednik 
državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, 
ministri, državni sekretarji, poklicni in nepoklicni župani 
ter podžupani, funkcionarji Banke Slovenije, funkcionarji 
samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki opravljajo 
naloge predstojnika ali njegovega namestnika in ustavni 
sodniki.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do  29. 11. 
2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

ZAPROSILO ZA PODAJO PREDLOGOV 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA 
O VARSTVU PRED POŽAROM
S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli 
dopis, v katerem nas naprošajo, da jim podamo predloge 
sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu pred požarom.
V kolikor ocenjujete, da bi bilo treba Zakon v določenih de-
lih spremeniti oz. dopolniti, nam to lahko z obrazložitvami 
posredujete do 23. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.
Veljavni Zakon je dostopen TU. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
KAZENSKEM POSTOPKU
S strani Ministrstva za pravosodje smo v mnenje in 
pripombe prejeli Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).
Predlog ZKP-N je pripravljen na podlagi predloga, ki je 
bil v prejšnjem mandatu najprej dne 20. 9. 2017 sprejet 
v Državnem zboru Republike Slovenije, potem pa po 
vetu Državnega sveta Republike Slovenije pri ponovnem 
glasovanju dne 19. 10. 2017 ni dobil zahtevane absolutne 
večine. Novi predlog ZKP-N je okrepljen še z nekaterimi 
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6

Oktober 2018

dodatnimi rešitvami. Tako se npr. jasno predpisuje ob-
veznost sodišča, da pošlje pravnomočno sodbo pristojnim 
organom in institucijam zaradi uveljavitve pravnih posledic 
obsodbe, nadalje se zaradi varstva integritete otroka, ki je 
žrtev spolnega ipd. delikta, dopušča prisotnost tudi drugih 
oseb pri njegovem zaslišanju (naveden predlog je nastal na 
podlagi projekta Hiša za otroke), predvideno pa je tudi 
črtanje prepovedi zaslišanja mladoletne osebe, ki ne razume 
privilegija, da ji ni treba pričati, s čemer se olajšuje zlasti 
pregon prej navedenih kaznivih dejanj. 
Predloge in pripombe k predlogu zakona nam lahko 
posredujete do 30. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
SPREMLJANJU POSLOVANJA 
SOCIALNIH PODJETIJ 
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
smo v mnenje in pripombe prejeli predlog Pravilnika o 
spremljanju poslovanja socialnih podjetij (priloga). S 
predlogom Pravilnika želi ministrstvo:
•	 podrobneje opredeliti načine spremljanja poslovanja 

socialnih podjetij in izpolnjevanja pogojev za prido-
bitev oziroma ohranitev statusa socialnega podjetja, 

•	 določiti podrobnejšo vsebino vloge za registracijo sta-
tusa socialnega podjetja, dokazil in poročil o začetku 
poslovanja dejavnosti in zagotavljanju družbenih 
učinkov socialnega podjetja,

•	 določiti pogoje na podlagi katerih so socialna podjetja 
upravičena do spodbud iz posameznega ukrepa spod-
bujanja razvoja socialnega podjetništva

•	 določiti pogoje na podlagi katerih so socialna podjetja 
upravičena do posebnih spodbud iz Zakona o social-
nem podjetništvu.

Trenutno je v Republiki Sloveniji registriranih 258 social-
nih podjetij, deluje pa tudi veliko število pravnih oseb, ki 
jih v skladu z opredelitvijo socialnega podjetništva lahko 
uvrščamo med socialna podjetja, a se niso odločila za 
registracijo statusa. 
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do 26. 11. 
2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA  O 
EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE 
ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 
s strani Ministrstva za infrastrukturo smo v mnenje in 
pripombe prejeli predlog Pravilnika o evidentiranju 
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture.
Z uveljavitvijo novele Zakona o evidentiranju nepremičnin 
(Uradni list RS  št 7/18) se je začel proces prenove sistema 
evidentiranja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru. 
Nov 23. člen ZEN določa, da se v  zemljiškem katastru 
vodijo podatki o dejanskih rabah kmetijskih zemljišč, 
gozdnih zemljišč, vodnih zemljišč, pozidanih zemljišč 
in neplodnih zemljišč. Podatke o vrstah dejanskih rab 
zemljišč in o območjih, lokacijski natančnosti teh podatkov 
in o spremembah teh podatkov posredujejo v zemljiški 
kataster upravljavci evidenc posameznih vrst dejanskih 
rab zemljišč, ki se vodijo na podlagi zakona (upravljavci 
matičnih evidenc). 
Predlog Pravilnika določa podrobnejšo vsebino in način 
vodenja Evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne in 
javne železniške infrastrukture. To upravlja Direkcija RS 
za infrastrukturo, ki jo pravilnik določa za upravljavca 
matične evidence. Pravilnik določa podrobnejši šifrant 
dejanskih rab zemljišč, vsebino metodologije določanja 
in usklajevanja dejanske rabe zemljišč, vsebino elaborata 
sprememb podatkov dejanske rabe zemljišč ter vsebino 
elaborata sprememb podatkov dejanske rabe na zemljišču 
lastnika.
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
posredujete do 16. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH 
PREJEMKIH
S strani Državnega zbora RS smo v mnenje in pripombe 
prejeli Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih.
Zakon prinaša finančne posledice tudi občinam. Osnovni 
znesek minimalnega dohodka se poleg navedenih pravic 
v predlogu zakona upošteva tudi pri upravičenosti do 
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subvencije najemnine in pri določitvi višine subvencije 
najemnine po določbi 28. člena Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, zato se zaradi predloga ohranitve 
osnovnega zneska minimalnega dohodka v višini 392,75 
evra ocenjuje, da bo krog upravičencev do subvencije na-
jemnine večji, saj se dohodkovni cenzus za upravičenost 
do subvencije poviša tako pri neprofitnih kot pri tržnih 
najemninah. Ocenjuje se, da bodo finančne posledice za 
občinske proračune znašale okrog 73.668 evrov mesečno 
oziroma okoli 884.019 evrov letno.
Prav tako se Osnovni znesek minimalnega dohodka poleg 
navedenih pravic v predlogu zakona upošteva tudi pri 
pravici oprostitve plačila socialno varstvenih storitev in 
oprostitve plačila prispevka k plačilu sredstev za družinskega 
pomočnika na podlagi Zakona o  uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Za pravico oprostitve plačila in pravico 
do družinskega pomočnika se ocenjuje dodatne finančne 
posledice v višini 806.941,20 evra. Pri izračunu simulacije 
so bile zajeti vsi upravičenci na dan 1. 9. 2018. Pri tem je 
bila upoštevana višja oprostitev, kot je trenutno priznana 
glede na veljavni osnovni minimalni dohodek 331,26 evra 
ali 392,75 evra.
Vaše predloge, pripombe in mnenja ste nam lahko posre-
dovali do 26.10.2018.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
SPREMEMBAH PRAVILNIKA O 
TEHNIČNIH, STROKOVNIH IN 
ORGANIZACIJSKIH POGOJIH, 
KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI 
ORGANIZACIJE ZA IZDELAVO 
STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA 
KMETIJSTVA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pri-
pravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o 
tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih 
podlag s področja kmetijstva.
S pravilnikom se spreminjajo strokovni pogoji, ki jih mora-
jo izpolnjevati organizacije, ki bodo izdelovale strokovne 
podlage s področja kmetijstva. Sprememba je potrebna 
zaradi uskladitve z Zakonom o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: 

ZAID), ki se je začel uporabljati 1. 6. 2018, ter jasnejše 
določitve kaj šteje za ustrezno referenco. 
Morebitne predloge in pripombe nam lahko posredujete 
do 13. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O UKREPIH ZA 
SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO 
NARAVNI NESREČI VETROLOMU 
MED 10. IN 13. DECEMBROM 2017 IZ 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014–2020 
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in preh-
rano smo v pregled in pripombe prejeli predlog Uredbe 
o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni 
nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020.
S predlogom uredbe se določa namen podpore, upravičence, 
upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, 
finančne določbe in postopke. Ureja se izvedba podukrepa 
Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih 
požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, 
ki je del ukrepa Naložbe v razvoj gozdnih območij in 
izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-
2020 – operacije Odprava škode in obnova gozdov po 
naravni nesreči in Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za 
izvedbo sanacije gozdov. 
Predloge in pripombe k uredbi ste nam lahko poslali do 
29. 10. 2018.

PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH 
UKREPIH PRI RAVNANJU S 
KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO 
IN Z ODPADNIMI NAGROBNIMI 
SVEČAMI 
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s 
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komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrob-
nimi svečami, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor.
S predlaganim zakonom se urejajo interventni ukrepi pri 
ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnih 
nagrobnih sveč v primeru, ko količina, ki ostaja pri iz-
vajalcih javne službe predstavlja tveganje za zdravje ljudi 
in onesnaževanja okolja ter doseganja okoljskih ciljev na 
področju ravnanja z odpadki. Nakopičeni odpadki so 
posledica dejstva, da nekatere od družb niso prevzele 
količino odpadkov, kot je določeno v Uredbi o embalaži. 
Še več, nekatere družbe so v zadnjem času povsem ustavile 
prevzem komunalne odpadne embalaže, zaradi česar bodo 
skladiščne kapacitete izvajalcev javne službe kmalu povsem 
zapolnjene. Enako se dogaja tudi glede prevzemanja od-
padnih nagrobnih sveč.
Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravno podlago za 
interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna 
embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri 
izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravl-
javcih nekaterih pokopališč ni bila prevzeta na predpisan 
način in ni bilo zagotovljeno predpisano ravnanje s temi 
odpadki. 
Z interventnimi ukrepi pri ravnanju s komunalno odpadno 
embalažo se določa, da ravnanje s komunalno odpadno 
embalažo, ki se na dan uveljavitve zakona nahaja na lo-
kacijah izvajalcev javne službe, in jih družbe niso prevzele, 
zagotovi država. Ministrstvo za okolje in prostor bo  izbralo 
ustrezno osebo, ki izpolnjuje s predlaganim zakonom 
predpisane pogoje. Enako velja za interventne ukrepe pri 
ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, le da se tu 
upošteva Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi 
svečami in drugače predpisane zmogljivosti predhodnega 
skladiščenja pri izvajalcu javne službe ter drugačen obseg 
obveznosti proizvajalca nagrobnih sveč.
Prav tako pa predlagani zakon določa, da ima država zaradi 
izvedbe interventnih ukrepov pravico in dolžnost od družb 
in nosilcev skupnih načrtov izterjati vračilo stroškov zaradi 
izvedbe zgoraj opisanih interventnih ukrepov.
Morebitne predloge in pripombe ste nam lahko posredo-
vali do 25. 10. 2018.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH
Na spletni eDemokracija smo zasledili objavo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, 
ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
Predlog zakona se med drugim dopolnjuje v VII. Poglavju 
»POSTOPEK IN ORGANI«. Tako se 86. členu dodaja 
nov odstavek, ki določa, da pristojna ministrstva in drugi 
državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti 
ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji na 
zahtevo Ministrstva za notranje temu brezplačno posredu-
jejo podatke in informacije, ki so potrebni za izmenjavo 
informacij preko nacionalnih kontaktnih točk držav članic 
Evropske unije. Gre za izmenjavo informacij, ki jih pris-
tojni potrebujejo za izvajanje določb, ki se nanašajo na 
kratkotrajne in dolgotrajne premestitve tujcev in njihovih 
družinskih članov.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 8. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI 
ŽIVALI
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti 
živali, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.
Predlog zakona med drugim prinaša spremembo v 31. 
členu, ki določa oskrbo zapuščenih živali v zavetišču in 
kritje le-te. Tako sedaj peti odstavek 31. člena določa, da 
v primeru če zapuščene živali ni možno oddati, se jo lahko 
po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, 
usmrti. Predlog spremembe petega odstavka pa določa, da 
v kolikor zavetišče zapuščene živali ne odda v 45 dneh od 
dneva namestitve v zavetišče, krije nadaljnje stroške oskrbe 
živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena.
S tem se plačevanje stroškov za zapuščene živali podaljšuje 
na 45 dni v breme dosedanjega lastnika ali občine v kolikor 
ni zagotovila zavetišča. Po preteku tega roka stroški oskrbe 
in namestitve zapuščene živali preidejo stroški na zavetišče. 
S tem želijo spodbuditi oddajo zapuščenih živali, ki jih je 
težje oddati. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MOP_ZAKON_INTERVENTNI_UKREPI_ODPADNA_EMBALAZA_IN_NAGROBNE_SVECE_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MOP_ZAKON_INTERVENTNI_UKREPI_ODPADNA_EMBALAZA_IN_NAGROBNE_SVECE_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MKGP_ZAKON_O_ZASCITI_ZIVALI_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MKGP_ZAKON_O_ZASCITI_ZIVALI_OKTOBER_2018.pdf
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Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 8. 11. 
2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH UREDBE O 
REGIONALNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMIH
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili predlog 
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o region-
alnih razvojnih programih, ki jo je pripravilo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne, ker je Zakon 
o urejanju prostora, ZUreP-2, uvedel regionalni prostorski 
plan, ki se pripravlja v tesni povezavi s pripravo regional-
nega razvojnega programa. Postopek priprave regionalnega 
razvojnega programa je bilo zato treba razdeliti na dve fazi, 
pripravo strategije razvoja regije in programskega dela RRP, 
vsebino strategije razvoja regije pa prilagoditi tako, da bo 
lahko fazni dokument v postopku priprave regionalnega 
prostorskega plana. 
Zaradi določb ZUreP-2 je treba podrobneje določiti 
sodelovanje razvojnih partnerjev iz 2. člena zakona. Tako 
se dodaja 8a. člen, ki določa, da morajo razvojni partnerji 
iz 2. člena zakona in nosilci urejanja prostora po predpisih 
s področja urejanja prostora, odgovorno in tvorno sode-
lovati na vseh stopnjah postopka priprave RRP. Nosilci 
urejanja prostora zagotavljajo dokumente in podatke ter 
opravljajo svoja ravnanja brezplačno. Prav tako pa določa, 
da pri pripravi strategije razvoja regije sodelujejo nevladne 
organizacije, ki imajo po predpisih s področja urejanja 
prostora status delovanja v javnem interesu na področju 
urejanja prostora.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do 5. 11. 
2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI 
BISTVENIH STORITEV IN 
PODROBNEJŠI METODOLOGIJI ZA 
DOLOČITEV IZVEJALCEV BISTVENIH 
STORITEV
Osnutek predloga Uredbe je, na podlagi Zakona o infor-
macijski varnosti, pripravilo Ministrstvo za javno upravo. 
Vlada RS bo z Uredbo določila seznam bistvenih storitev 
ter podrobnejšo metodologijo za določitev posameznega 
izvajalca bistvenih storitev, vključno z vrednotenjem 
medpodročnih in področnih dejavnikov. Seznam bist-
venih storitev se opredeljuje po naslednjih področjih oz. 
podpodročjih:
•	 energija,
•	 digitalna infrastruktura,
•	 oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
•	 zdravstvo,
•	 promet (podpodročja - zračni, železniški, vodni in 

cestni),
•	 bančništvo,
•	 infrastruktura finančnega trga;
•	 preskrba s hrano;
•	 varstvo okolja.

Predvidena metodologija pri določitvi izvajalcev bistvenih 
storitev upošteva naslednja merila:
•	 subjekt zagotavlja storitev, ki je bistvena za ohranitev 

ključnih družbenih oz. gospodarskih dejavnosti,
•	 zagotavljanje te storitve je odvisno od omrežij in 

informacijskih sistemov,
•	 incident bi imel pomemben negativen vpliv na zago-

tavljanje te storitve.
Predloge in pripombe ste nam lahko posredovali do 26. 
10. 2018 na elektronski. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MGRT_UREDBA_RRP_OKTROBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MGRT_UREDBA_RRP_OKTROBER_2018.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/PREDLOGI_ZAKONOV_INDRUGIH_AKTOV/MJU_UREDBA_O_DOLOCITVI_BISTVENIH_STORITEV_OKOTBER_2018.pdf
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014-2020
Uredba je bila 26. 10. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
Uredba med drugim določa tudi pogoje za oblikovanje in 
postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, 
vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokal-
nega razvoja, merila in način za izbor strategij lokalnega 
razvoja, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, 
upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene 
in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih 
podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sank-
cije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe 
ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada, 
vključenega v izvajanje CLLD.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O RAVNANJU 
Z EMBALAŽO IN Z ODPADNO 
EMBALAŽO

Uredba je bila 26. 10. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE 
O PORABI SREDSTEV EVROPSKE 
KOHEZIJSKE POLITIKE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014-2020 ZA CILJ 
NALOŽBE ZA RAST IN DELOVNA 
MESTA
Uredba je bila 19. 10. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

PRAVILNIK O OZNAČEVANJU VIRA 
SOFINANCIRANJA IZ PROGRAMA 
RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020
Pravilnik je bil 19. 10. 2018 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik podrobneje določa zavezanca za označevanje, 
način označevanja in trajanje obveznosti označevanja 
vira sofinanciranja ukrepov, podukrepov ali operacij iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020.

PRAVILNIK O PODLAGAH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 
OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
NA OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S 
POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE 
OPREME
Pravilnik je bil 12. 10. 2018 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Pravilnik določa podlage za odmero komunalnega prisp-
evka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uvelja-
vitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme podlag za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje celotne občine. 
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posa-
meznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere, ki 
jih določa 4. člena tega pravilnika, se uporabijo tudi za 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3394/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3393/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ravnanju-z-embalazo-in-odpadno-embalazo
http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3316/uredba-o-spremembi-uredbe-o-porabi-sredstev-evropske-kohezijske-politike-v-republiki-sloveniji-v-programskem-obdobju-2014-2020-za-cilj-nalozbe-za-rast-in-delovna-mesta
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3241/pravilnik-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3236/pravilnik-o-podlagah-za-odmero-komunalnega-prispevka-za-obstojeco-komunalno-opremo-na-osnovi-povprecnih-stroskov-opremljanja-stavbnih-zemljisc-s-posameznimi-vrstami-komunalne-opreme
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določitev stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 
mere v odloku o podlagah za odmero komunalnega prisp-
evka za obstoječo komunalno opremo, če občina ne določi 
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere. 

ODREDBA O IZVEDBI PROJEKTA 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
2018
Odredba je bila 28. 9. 2018 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela petnajsti dan po objavi. Odredba 
določa dan izvedbe zajtrka, sestavo živil zajtrka, višino 
sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka 
in upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila 
stroškov.
Zajtrk se bo izvedel na dan slovenske hrane, in sicer 16. 
11. 2018.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

DRUGA DOPISNA SEJA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE V ZNAMENJU 
POVPREČNINE ZA LETO 2019
Na drugi dopisni seji Predsedstva Združenja občin 
Slovenije, ki je potekala od 18. 10. 2018 do 22. 10. 2018, 
so člani Predsedstva odločali o vsebini predloga Dogovora o 
višini povprečnine za leto 2019. Dopisna seja se je sklicala 
zaradi kratkih rokov, ki so na voljo tako združenju kot 
Vladi RS, da uskladi proračun za prihodnje leto. 
V mesecu septembru in oktobra sta na Ministrstvu za 
finance potekala dva sestanka na temo povprečnine. 
Na zadnjem sestanku je bila občinam najprej ponujena 
povprečnina v višini 564,75 EUR za leto 2019, nato jo je 
ministrstvo zvišalo na 572 EUR, kar je po besedah ministra 
za finance Andreja Bertonclja zgornja meja.  Ministrstvo 
za finance je na podlagi prejetih izračunov izračunalo 
povprečne stroške občin, in sicer za leto 2019 v višini 
575,44€, za leto 2020 pa v višini 574,27€. ZIPRS1819 
določa povprečnino v višini 551€ za leto 2018 in 558€ 
za leto 2019. ZOS je septembra 2017 podal predlog v 
višini 647€. 
Združenje občin Slovenije še vedno vztraja na tem, da 
se s povprečnino krijejo dejanski stroški občin in znesek 
572€ ne zadostuje. Z namenom, da bi se pokrili vsaj tisti 
stroški občin, katere je izračunalo Ministrstvo za finance, 
je bilo članom Predsedstva predlagano, da ZOS zavzame 
stališče, da je 575,44€ tista številka, ki bi bila za občine 
še sprejemljiva. 
Hkrati s tem smo v predlog dogovora uvrstili, da se v 
primeru dogovora s sindikati javnega sektorja, pri določitvi 
višine povprečnine upošteva tudi dvig plač upošteva.  Prav 
tako pa smo v predlog dogovora uvrstili člen, ki zagotavlja 
sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1.
Predlog dogovora o višini povprečnine je potrdilo osem 
članov, eden je bil proti, ostali so se glasovanja vzdržali.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3050/odredba-o-izvedbi-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2018
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DELAVNICA: OCENJEVANJE 
IN NAPREDOVANJE JAVNIH 
USLUŽBENCEV V LETU 2018 TER PASTI 
PLAČNEGA SISTEMA
9.10.2018 je Združenje občin Slovenije pripravilo 
delavnico na temo ocenjevanj in napredovanj v javnem 
sektorju. Delavnice se je udeležilo 10 udeležencev, ki so 
s predavateljico intenzivno predelali vse o napredovanjih 
po ZJU in po ZSPJS, saj je bilo področje ocenjevanja 
delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev 
v višji plačni razred z novo ureditvijo plačnega sistema 
javnega sektorja 1. 8. 2008 bistveno spremenjeno. 
Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredo-
vanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno 
sistemsko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, 
ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje. 
Udeleženci so s predavateljico obravnavali tudi individu-
alne zadeve, ki so jih izpostavili udeleženci.

S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA ZA 
FINANCE O DRŽAVNIH POMOČEH
16. 10. 2018 je Združenje občin Slovenije  v sodelovanju 
z Ministrstvom za finance organiziralo seminar na temo 
državnih pomoči. Seminarja se je udeležilo preko 90 
udeležencev, ki so v prvem delu predavanj poslušali vodjo 
Sektorja za spremljanje državnih pomoči, Bernardo Suša, 
ki je udeležence seznanila s samim pojmom državnih 
pomoči, s sektorjem in njihovimi najpomembnejšimi 
nalogami. Državne pomoči so pregledovanje in ocen-
jevanje vseh priglasitev pomoči, ki se nameravajo izvajati v 
Sloveniji, presoja ali neko financiranje predstavlja državno 
pomoč ali ne. Govora je bilo o različni selektivnosti - od 
kod lahko izhaja, vpliv na trgovino in konkurenco, iz-
krivljanje konkurence. Predavanje je bilo podkrepljeno 
z veliko praktičnimi primeri, poslušalci pa so zastavljali 
konkretna vprašanja, na katera so v večini primerov tudi 
dobili odgovore ali pa jim jih bodo predavatelji posredovali 
naknadno.
V drugem delu predavanj je predstavnik MF, Igor 
Banič,  udeležencem predstavil pomoči po pravilu »DE 
MINIMIS«. Podrobneje se je osredotočil na klasične DE 
MINIMIS pomoči, na omejitve, kdo je upravičen in kdo 
ni, obveznosti prejemnikov in kakšne so prednosti in 
slabosti de minimis pomoči.  

V tretjem delu pa je Štefan Preglej,  podal praktične pri-
mere dodeljevanja državnih pomoči v občinah.

SEMINAR: ZAKON O MNOŽIČNEM 
VREDNOTENJU NEPREMIČNIN – 
PRIPRAVA MODELOV VREDNOTENJA 
24. oktobra 2018, smo v Ljubljani, v sodelovanju 
Geodetske uprave Slovenije,  za zainteresirano javnost 
pripravili brezplačen posvet na temo Množičnega vred-
notenja nepremičnin- priprava modelov vrednotenja. Prav 
tako sta bili organizirana posveta v sodelovanju Skupnost 
občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije  v 
sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, in 
sicer, 22. 10. 2018 v Mariboru in 26. 10. 2018 v Novi 
Gorici.
Predstavniki GURS-a, Lidija Stebernak, mag. Dušan 
Mitrovič in mag. Martin Smodiš so predstavili Zakon o 
množičnem vrednotenju nepremičnin predvsem v delu, 
ki se nanaša na modele vrednotenja in postopke, ki se 
nanašajo na prvo fazo procesa množičnega vrednotenja, v 
kateri sodelujejo tudi občine.  Podali so okvirno časovnico 
sodelovanja z občinami in kako si predstavljajo sodelovanje.
Na predstavitvi je mag. Dušan Mitrovič poudarili, da bodo 
občine od 5.11. do 9.11.2018 prejele po pošti dopis in 
DVD s podatki modelov vrednotenja in da z 9.11. začne 
teči 30 dnevni rok sodelovanja z občinami, v katerem bodo 
mogle podati svoje pripombe. Zato morajo občine tudi 
do 12. 11. 2018 posredovati podatke kontaktne osebe 
občine, ki bo komunicirala z UMVN pri usklajevanju 
podatkov.  Vloga občin je pomembna predvsem z vidika 
usklajevanja zarisa vrednostnih con, saj lahko občine or-
ganu vrednotenja posredujejo tudi tiste podatke o vplivih 
na oblikovanje vrednostnih con, ki jih organ vrednotenja 
sam ni zaznal. S tem se rezultati vrednotenja bistveno 
izboljšajo. Na podlagi vseh pripomb in usklajevanj organ 
vrednotenja pripravi predlog modelov vrednotenja.
Za več podrobnejši informacij glede sodelovanja z 
občinami, pa so na GURS-u pripravili tudi  portal 
množičnega vrednotenja nepremičnin. Podrobneje si ga 
lahko ogledate na: http://www.mvn.e-prostor.gov.si/
postopki-mvn/sodelovanje-obcin/

http://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki-mvn/sodelovanje-obcin/
http://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki-mvn/sodelovanje-obcin/
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2. KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
2. in 3. oktobra 2018 je v Rimskih Toplicah potekal 2. 
Kongres slovenskih občin. Uvodoma so zbrane nagovorili 
predstavniki vseh treh občinskih združenj, ki so sodelovali 
tudi na popoldanski okrogli mizi o regionalnem razvoju. 
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je 
v nagovoru zbranim izpostavil pomembno vlogo združenj 
občin. Povedal je, da »ni manjkalo prav veliko, da bi lani 
državni zbor uzakonil instrument odpoklica župana in bi bile 
volitve obstranski proces med vsemi referendumi, ki bi se drug 
za drugim dogajali po celi Sloveniji. To je tipičen primer vloge 
združenj občin, da z argumenti vplivamo in prispevamo k 
pametnim odločitvam, ki naj krepijo avtonomijo in stabilnost 
lokalne samouprave in ne obratno.« 
Poleg predsednika Združenja občin Slovenije Roberta 
Smrdelja, podpredsednika Skupnosti občin Slovenije 
Ivana Žagarja in predsednika Združenja mestnih občin 
Slovenije in Mateja Arčona, so na okrogli mizi sodelovali 
tudi minister za javno upravo Rudi Medved, predsednik 
odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo Zvonko Černač, predsednik komisije DS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad 
in generalni direktor direktorata za regionalni razvoj na 
ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Marko 
Drofenik.
Drugi dan kongresa je so bili med drugim v ospredju vidiki 
sodobnega razvoja občin, razpravljali pa so tudi o kakovosti 
bivanja v lokalnem okolju in turizmu.
Sklepni dogodek kongresa je bilo srečanje županj in 
županov s predsednikom države Borutom Pahorjem.

5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI IN 
INSTITUCIJAMI

DELEGACIJA KLRO PRI MINISTRU ZA 
JAVNO UPRAVO 
Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih 
oblasti, se je danes srečala z ministrom za javno upravo 
Rudijem Medvedom. Sestanek je bil namenjen izmenjavi 
mnenj in stališč o Poročilu o monitoringu o stanju lokalne 
samouprave v RS.
Od 6. do 8. 11. 2018 bo v Strasbourgu potekalo 35. zase-
danje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu 
Evrope, na katerem bo obravnavano tretje poročilo o stanju 
lokalne demokracije v Republiki Sloveniji. V letošnjem 
letu je bila v Sloveniji delegacija Sveta Evrope in opravila 
monitoring, ki ga kongres opravlja v vseh 47 državah 
članicah. To je bil tretji monitoring, ki so ga opravili v 
Sloveniji, predhodna dva so opravili v letih 2001 in 2011. 
Na tokratnem zasedanju kongresa bo predstavljeno 
poročilo, na zasedanje pa je povabljen tudi predstavnik 
Ministrstva za javno upravo. Minister Medved se je 
delegaciji zahvalil za dosedanje delo in trud, ki ga člani 
delegacije vlagajo v delo v Kongresu. Glede poročila, ki 
bo predstavljeno je povedal, da je dobro ter da  določene 
zadeve, ki so bile izpostavljene v dosedanjih poročilih niso 
več v ospredju, so pa poudarili nekatere druge, kot so 
pokrajine, glede  katerih pa ima vlada že v načrtu, da se 
bodo skušale urediti oziroma začeti urejati v tem man-
datu. V poročilu so poročevalci pozdravili, da smo sprejeli 
Strategijo lokalne samouprave, vendar pa se ministru zdi 
nesprejemljivo, da je bila sprejeta brez podpore lokalne sa-
mouprave, kar je potrebno upoštevati pri pisanju naslednje 
strategije in upoštevati, da ne more biti sprejeta in napisana 
brez upoštevanja lokalne samouprave.
Na sestanku so člani delegacije KLRO, vodja delegacije 
Bernardka Krnc, in člana Breda Pečan in Vladimir Prebilič, 
pozdravili pobudo ministra, da se je sestal s člani delegacije, 
saj je to prvo tovrstno povabilo od kateregakoli ministra 
do sedaj. Izpostavili še nekaj drugih težav s katerimi se 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/nagovor-predsednika-zdruzenja-obcin-slovenije-roberta-smrdelja-na-kongresu-slovenskih-obcin/
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soočajo kot župani in predstavili dosedanje delo delegacije 
in načrte za prihodnost.
Sicer je to zadnja seja kongresa, ki se ga bo delegacija 
udeležila v tej sestavi, ker bo potrebno po lokalnih volitvah 
novembra 2018 sestaviti in oblikovati novo delegacijo. 

ZOS NA SREČANJU Z MINISTROM ZA 
OKOLJE IN PROSTOR
22. oktobra 2018 so se predstavniki Združenja občin 
Slovenije sestali z ministrom Lebnom in njegovo ekipo. 
Minister je predstavil zadeve s katerimi se ministrstvo 
ubada in katere so prioritetne in prisluhnil težavam s 
katerimi se soočajo občine. 
Predstavniki združenja občin so ministru podali najbolj 
pereče težave s katerimi se trenutno srečujejo občine, kot 
so gradbena dovoljenja za objekte pred 1.6., ker se za 
te objekte sedaj zahteva nova projektna dokumentacija, 
čeprav gre za poseg za nazaj.  Izpostavljene so bile male 
čistilne naprave in opremljenost občin z njimi, in predlagali 
so, da bi bilo smiselno narediti pregled, ker se zadeva samo 
prestavlja naprej ampak občine ne bodo uspele urediti 
čistilnih naprav do danih rokov. 
Govorili so komunalnih zadevah in aglomeracijah, iz-
postavljene so bile tudi teme vodni skladi, EKO sklad in 
razvoj regij. Poleg tega so predstavniki ZOS opozorili na  
težave, ki se pojavljajo na MOP-u v povezavi s projekti z 
Naturo 2000, za katere je minister obljubil, da bodo zadevo 
preučili in pregledali zakaj prihaja do takšnih zapletov.
Minister je tudi obljubil, da bodo vse navedene zadeve 
preverili znotraj ministrstva in da se dobimo v začetku 
decembra. Trenutno se ministrstvo prioritetno ukvarja 
z odpadno embalažo, v nadaljevanju pa bodo  reševali 
vse ostalo. Povedali so tudi, da bodo pričeli z urejanjem 
Stanovanjskega zakona in da lahko  pričakujemo, da se 
bodo začeli pogovori z občinami oziroma združenji nekje 
v januarju 2019. Minister je podal predlog, da se srečamo 
z njimi vsaj štirikrat letno in pregledamo problematiko 
in podrobneje predelamo določene teme, ki smo jih iz-
postavili oziroma o zadevah, ki se bodo še pojavile.

ZDRUŽENJA OBČIN DRUGIČ NA 
MINISTRSTVU ZA FINANCE O VIŠINI 
POVPREČNINE
10. oktobra 2018 je na Ministrstvu za finance potekal 
drugi sestanek na temo določitve povprečnine za leti 2018 
in 2019. Sestanka se je udeležil tudi predsednik Združenja 
občin Slovenije Robert Smrdelj in Franci Rokavec, član 
Predsedstva Združenja občin Slovenije. Stališča še niso 
zbližana. Ministrstvo za finance je ponudbo iz 564,75 EUR 
za leto 2019, zvišalo na 572 EUR. Združenja vztrajajo, da 
se s povprečnino krijejo dejanski stroški občin.
Na sestanku je minister Bertoncelj uvodoma poudaril, da 
se zavzema za korekten dialog med državo in združenji 
občin glede vseh odprtih vprašanj, tudi povprečnine. 
Po podanih iztočnicah sestanka, ki so zajemale problem 
nalog, ki jih je država z zakonodajo prenesla na občine, 
brez ustreznih finančnih sredstev; področje kohezije, 
povprečnine in davka na nepremičnine, je besedo predal 
predstavnikom združenj občin. Povedal je, da so neke 
zadeve bolj dolgoročne, izvedba oz. rešitev drugih pa že 
nujna in jih je treba hitro razrešit, seveda sporazumno z 
iskanjem rešitev v okviru finančnih zmožnosti. 
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je 
v zvezi z višino povprečnine je povedal, da je stališče ZOS 
jasno in da se pričakuje, da se pokrijejo dejanski stroški 
občin. Poudaril je, da se ne sme pozabiti na pomembnost 
21. člena, ki je za šibkejše občine izrednega pomena. Velika 
težava tega člena je v fleksibilnosti črpanja sredstev, na 
kar združenje opozarja že vrsto let. Predsednik Smrdelj 
je dodal, da se ta sredstva porabljajo na slabši način kot 
kohezijska in po njegovi oceni bi jih lahko skozi Zakon o 
financiranju občin bolj fleksibilno porabili. 
Ministrstvo za finance je na prvem sestanku predlagalo 
povprečnino v višini 564,75€ za leto 2019 in 575,44€ za 
leto 2020, kar je za ZOS nesprejemljivo. Na sestanku ni 
bilo doseženega bistvenega zbližanja stališč. Ministrstvo za 
finance je podalo predlog višine povprečnine v višini 572€, 
kar ne zadostuje. 
Celotna novica je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/zdruzenja-obcin-drugic-na-ministrstvu-za-finance-o-visini-povprecnine/
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PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE NA SESTANKU Z 
MINISTROM RUDIJEM MEDVEDOM 
10. oktobra 2018 sta se predsednik Združenja občin 
Slovenije Robert Smrdelj in Franci Rokavec, član 
Predsedstva Združenja občin Slovenije srečala z ministrom 
za javno upravo Rudijem Medvedom. Minister Medved 
je predstavnikom združenj občin predstavil temeljni okvir 
prihodnjega sodelovanja in zastavljene cilje na področju 
lokalne samouprave. 
Minister Medved je predstavnikom združenj uvodoma 
povedal, da se zavzema za vzpostavitev dialoga, rezultat 
tega pa mora biti v zadovoljstvo obeh strani. V zvezi z 
ureditvijo in razrešitvijo vprašanja obveznih nalog občin je 
povedal, da se bo pristopilo k oblikovanju delovnih skupin, 
po posameznih resorjih, ki bodo pripravile nabor zakonov 
in podzakonskih predpisov, ki občinam nalagajo naloge. 
Te pa bo treba preučit in določit tiste, katerih izvajanje se 
lahko prenese na državo in katere so odveč. 
Združenja so pozdravila ustanovitev delovnih skupin in 
se bodo skupaj zavzemala za rešitev stvari na način, da 
bo tovrstnih odprtih vprašanj čim manj oz. bodo le-ta 
odpravljena. Minister je pozval združenja k oblikovanju 
skupnega predloga nalog, nato bodo sledili pogovori in 
dogovori s področnimi ministrstvi. Predsednik Združenja 
občin Slovenije Robert Smrdelj je med drugim opozoril 
na previsoke standarde, ki veljajo na področju socialnih 
transferjev in tudi predšolske vzgoje ter dodal, da je treba 
pri pregledu občinskih nalog upoštevati tudi to in pred-
lagal, da se pristopi k racionalnejši ureditvi teh področij. 
Poudaril je še, da je delo kot vrednota v današnjih časih 
žal zelo razvrednoteno in to to tudi zaradi standardov na 
socialnem področju. Vsi udeleženci sestanka so se strinjali, 
da je treba pri iskanju rešitev najti načine kako se da kaj 
urediti in da odgovori, da se nekaj ne da, enostavno niso 
sprejemljivi.  

NADALJEVANJE POGAJANJ O VIŠINI 
POVPREČNINE ZA LETO 2019
19. oktobra 2018 je na Ministrstvu za finance potekal 
tretji sestanek, katerega namen je bil doseči dogovor o 
višini povprečnine za leto 2019 oziroma zbližati stališča 
ministrstva in združenj. S strani Združenja občin Slovenije 
se je sestanka udeležil član predsedstva združenja Franci 

Rokavec. Ministrstvo je ponudilo 570€ za leto 2019, 
združenja so zagovarjala povprečnino v višini 575,44€.
Današnji sestanek sta vodila minister za finance Andrej 
Bertoncelj in minister za javno upravo Rudi Medved. 
Združenjem je bila za leto 2019 dana ponudba 570€. 
Združenja so predstavila in zagovarjala predlog dogovora 
o višini povprečnine, ki jo določa v višini 575,44€. Stališča 
še niso zbližana, zato se bodo pogovori nadaljevali.



16

Oktober 2018

6  POBUDE IN PRIPOMBE

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
O INTERVENTNIH UKREPIH PRI 
RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO 
EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI 
NAGROBNIMI SVEČAMI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in pros-
tor poslalo pripombe k predlogu Zakona o interventnih 
ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z 
odpadnimi nagrobnimi svečami. Združenje pozdravlja na-
men Vlade RS, da se uredi področje ravnanja s komunalno 
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. S 
predlaganim Zakonom se urejajo alarmantne razmere na 
tem področju, veljalo pa bi jih sistemsko in dolgoročno 
urediti na način, da v prihodnje tovrstni interventni zakoni 
ne bodo potrebni.
Celoten dopis je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
Združenje občin Slovenije je Državnemu  svetu RS 
Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, 
podalo mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona 
o socialno varstvenih prejemkih. Združenje nasprotuje 
sprejemu Zakona, saj ta prinaša velike finančne obre-
menitve občinam.
Zakon, ki že v letu 2019 močno posega v finančne vire 
občin, bi moral biti združenjem občin poslan v mnenje, 
kar pa pripravljavec Zakona ni storil. Zato tudi upravičeno 
ocenjujemo, da ti podatki niso bili upoštevani pri vladnih 
izračunih o višini povprečnine za leto 2019.
Pripravljavec Zakona je že sam ocenil, da le-ta občinam 
prinaša finančne posledice tako na področje subvencij 
najemnin, in sicer v znesku okoli 884.019 evrov, kot 
na področje plačil za družinskega pomočnika v višini 
806.941,20 evrov. Na drugi strani pripravljavec tudi 
ocenjuje, da bodo občinski proračuni pri plačilih za vrtce 
deležni manjših obremenitev, in sicer v višini 800.000 
evrov. Kljub slednjemu, bodo občinski proračuni v letu 
2019 še dodatno obremenjeni, kar je nesprejemljivo.

Vsa tri združenja so 15. 10. 2018 na Vlado RS že poslala 
dopis, v katerem izražamo nestrinjanje z načinom spreje-
manja Zakona, vendar odgovora nanj še nismo prejeli.
Apelirali smo na člane Komisije DS RS za socialno varstvo, 
delo, zdravstvo in invalide, da zaprosijo Vlado RS za ustrez-
na pojasnila in k zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za 
občine, s katerimi se zagotavlja zakonsko določene naloge.

NESPREJEMLJIVO ZAPIRANJE 
BANČNIH POSLOVALNIC
Združenje občin Slovenije je bilo s strani občin obveščeno 
o zapiranju kar 15 poslovalnic Nove Ljubljanske banke 
(NLB), kar lahko ocenimo kot nesprejemljivo. Gre še 
za eno akcijo v nizu centralizacije države, s katero se na 
združenju nikakor ne strinjamo. 
Strinjamo se z župani in jih absolutno podpiramo v nameri, 
da želijo preprečit zaprtje poslovalnic NLB. Nerazumljivo 
je, da se lahko storitve tako na nivoju države kot bank (ne 
samo NLB) in Pošte Slovenije oddaljuje od ljudi. 
Z odvzemom še ene storitve bi se občine dodatno oslabilo 
in odvzelo storitev, ki je za prebivalce večjih krajev tako 
samoumevna. V mestih ima posamezna banka več po-
slovalnic, pa bi tudi tu ob zaprtju prišlo do nestrinjanja 
okoliških prebivalcev, vendar bi se veliko lažje prilagodili, 
saj so na voljo druge poslovalnice in banke, do katerih 
lahko dostopajo tudi z mestnim prevozom. In smo prišli še 
do ene storitve, katera prebivalcem krajev kjer se zapirajo 
bančne poslovalnice največkrat ni na voljo. Na tem mestu 
bi vsekakor lahko rekli, da so ti kraji deležni diskriminacije, 
kar je v času v katerem živimo nesprejemljivo. Namesto, 
da bi ljudem dajali orodja za zagon in razvoj, se jim ga 
s takimi dejanji odvzema. Posledično bomo lahko na 
dolgi rok zopet govorili o tem, da se razvojne razlike med 
regijami povečujejo.
Razumemo, da je treba spoštovati zaveze, ki so bile dane 
Evropski komisiji, vendar smo prepričani, da je možno 
najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse strani. Vodilni v 
banki se ne zavedajo pomena, ki jih poslovalnice imajo v 
teh občinah. Na teh 15 poslovalnic in na ljudi naj se ne 
gleda kot na strošek in z vidika dobičkonosnosti, temveč 
na pomen, ki ga imajo tako v vsakdanjem življenju kot v 
razvojnem in gospodarskem smislu. Prav tako pa se v do-
kumentu EK z dne 26. 1. 2018, ki se nanaša na obveznosti 
prestrukturiranja NLB, zapiranje podružnic omenja le kot 

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/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MOP_PRIPOMBE_NA_ZAKON_O_INTERVENTNIH_UKREPIH_ODPADNA_EMBALAZA_NAGROBNE_SVECE_OKTOBER_2018.pdf


17

Oktober 2018

možnost, o kateri naj Slovenija razmisli. Torej je iz tega 
sklepati, da je možno najti tudi druge ustrezne rešitve. 
Apeliramo tako na vodstvo Nove Ljubljanske banke kot na 
Vlado RS, da skupaj z občinami najdejo ustrezne rešitve, 
ki bodo v zadovoljstvo vseh strani.
Prejeli smo tudi že odgovor s strani Ministrstva za finance 
in odgovor Nove Ljubljanske banke.

7  VPRAŠANJA OBČIN

IZDAJA RAČUNA PRI PRODAJI 
OBČINSKEGA ZEMLJIŠČA
Občina članica se je obrnila na ZOS z vprašanjem glede 
izdaje računa pri prodaji občinskega zemljišča.

Vprašanje:
»Če občina stavbno zemljišče proda po ceni pod ocenjeno 
vrednostjo  in razlika med vrednostjo zemljišča po ocenjeni 
vrednosti  in med vrednostjo pod ocenjeno vrednostjo  pred-
stavlja  pomoč de minimis, kako se izstavi račun? Vrednost 
zemljišča po  ceni  po ocenjeni vrednosti + DDV ali vrednost 
zemljišča po ceni pod   ocenjeno vrednostjo +DDV? Ali se 
za dodeljeno pomoč de minimis izda sklep (Župana) ali  se 
navede samo v prodajni pogodbi.«

Odgovor:
»Iz vašega vprašanja ne razberemo dovolj podatkov, da bi 
vam podali celovit odgovor, zato vam lahko podamo zgolj 
okvirno mnenje. Prodaja nepremičnega premoženja občine 
pod ocenjeno vrednostjo je primarno urejena v ZSPDSLS-1. 
Ker ne vemo kakšna je bila vsebina vašega pravnega posla 
sta možni dve opciji, če gre po vsebini za nepremičnino, ki 
ustreza opredelitvi:
1.       sedmega odstavka 35. člena ZSPDSLS-1, se takšen 
pravni posel šteje za državno pomoč. Za pravilnost postopka je 
zato občina morala že pred sklenitvijo pogodbe pridobiti pozi-
tivno mnenje MF ter pridobiti izjavo kupca glede kumulacije 
pomoči. V kolikor gre za takšno višino pomoči, da ne izkrivlja 
ali ne ogroža konkurence, potem se navedeno obravnava kot 
pomoč de minimis. V tem primeru je potrebno ravnati v 
skladu z Uredbo št.  1407/2013 z  dne  18.  decembra  2013 o  
uporabi členov  107  in  108  Pogodbe  o  delovanju  Evropske  
unije  pri  pomoči  de  minimis, ki v 6. členu predvideva 
»pisno obvestilo«, katero se v praksi najpogosteje odrazi z 
izdajo sklepa župana.   
2.       20. člena Zakona o spodbujanju investicij, se šteje 
razlika med ocenjeno in prodajno vrednostjo kot regionalna 
državna pomoč. Postopki za to pomoč so določeni z Uredbo št.  
51/2014  z  dne  17.  junija  2014  o  razglasitvi  nekaterih  
vrst  pomoči  za  združljive  z  notranjim  trgom  pri  uporabi  
členov  107  in  108  Pogodbe. Prodajna vrednost je tista po 
kateri občina proda nepremičnino in je nižja od tržne cene. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/RAZNO/MF_ZAPRTJE_BANCNIH_POSLOVALNIC_ODGOVOR_OKTOBER_2018.gif
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/RAZNO/NLB_ZAPIRANJE_POSLOVALNIC_ODGOVOR_OKTOBER_2018.pdf
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Ker ne gre za pomoč de minimis ni predvidena izdaja »sklepa 
župana« glede poučitve o vrsti pomoči.
Kar pa se tiče višine računa- glavna posledica (državnih) 
pomoči je v tem, da se morajo morebitne »oprostitve oziroma 
nižji obračuni« nadomestiti iz sredstev proračuna. Ob tem 
je potrebno upoštevati načelo bruto izkazovanja ter davčno 
osnovo. Ker boste obračunavali DDV se slednja obravnava 
po ZDDV-1, ki predvideva, da pri dobavah blaga ali storitev 
davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v de-
narju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel 
dobavitelj ali izvajalec od kupca za te dobave, vključno s 
subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, 
če ni s tem zakonom drugače določeno. .«

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA 
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI 
ODVAJANJA ODPADNIH VODA 
Pri eni izmed občin se je pojavila dilema glede pravilnosti 
obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda. 

Vprašanje občine:
»Občina ima ustanovljen Režijski obrat, v dejavnost kat-
erega sodi tudi oskrba s pitno vodo. Na podlage te dejavnosti 
režijski obrat zaračunava porabo pitne vode. V občini obstaja 
območje, kjer je speljan vodovodni sistem, katerega pa koristi 
tudi naselje v sosednji občini. Vodomer je postavljen na meji s 
to sosednjo občino. Na podlagi odčitka režijski obrat ugotovi 
kolikšna je poraba vode za odjemalce v tem naselju (v sosednji 
občini), kar predstavlja podlago za obračun. Ugotovljena 
količina porabljene vode se zaračuna komunalnemu podjetju, 
ki v sosednji občini upravlja z vodovodom. 
Na podlagi navedenega se zato občini postavlja naslednje 
vprašanje: Ali občina zaradi odmere porabe vode odjemalcem 
v drugi občini sme oziroma mora za ta del obračunavati 
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda?«
Odgovor FURS je na voljo TU.

PODPRORA KANDIDATOM ZA ČLANE 
KRAJEVNE SKUPNOSTI

Vprašanje občine:
»Glede pridobljenih podpisov volivcev za podporo kandi-
datom za člane sveta KS so namreč težave, saj je pridobitev 
10 podpisov v nekaterih volilnih enotah KS velik problem. 
Zaradi tega se lahko zgodi da bodo kandidature s strani OVK 
zavrnjene, sveti krajevnih skupnosti pa ne bodo zapolnjeni in 
bodo potrebne nadomestne volitve. Politične stranke namreč 
marsikje na deželi ne delujejo in tudi ne vlagajo kandidatur.«
Odgovor Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

PROBLEM PRIDOBIVANJA 
UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA 
STANOVANJSKE HIŠE, KATERIM 
JE BILO IZDANO PRAVNOMOČNO 
GRADBENO DOVOLJENJE PRED 
1.6.2018
Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali dopis, 
v katerem jih, na zaprosilo občine članice, prosimo za 
pojasnila glede izdaje uporabnih dovoljenj za enostanovan-
jske stavbe, ki imajo pridobljena gradbena dovoljenja po 
ZGO-1.
Odgovor Ministrstva za okolje in prostor, ki je na voljo 
TU.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČIN V 
SVET LOKALNIH SKUPNOSTI V CSD

Vprašanje občine:
»Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri razrešitvi 
dileme glede imenovanja predstavnika občin v svet lokalnih 
skupnosti v centru za socialno delo. Občina članica našega 
združenja je namreč v dilemi ali je lahko predstavnik občine 
zaposlen v občinski upravi in  ga lahko imenuje župan ali 
pa mora iti imenovanje preko občinskega sveta in je pred-
stavnik svetnik ali nekdo, ki ni v občinski upravi zaposlen.« 
 
Odgovor MDDSZ je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/VPRASANJA_OBCIN/MF_Placnik_okoljske_dajatve_za_odvajanje_komunalne_vode.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/VPRASANJA_OBCIN/MJU_ODGOVOR_Pobuda_ZOS_v_zvezi_s_fiktivno_podpor_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/VPRASANJA_OBCIN/MOP_UPORABNO_DOVOLJENJE_ZA_STANOVANJSKE_OBJEKTE_OKTOBER_2018.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/VPRASANJA_OBCIN/MDDSZ_Odgovor_imenovanje_predstavnika_obcine_v_svet_lokalnih_skupnosti.pdf
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8  SEJE VLADE RS

4. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS je na svoji 4. redni seji med drugim potrdila 
Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 in določila 
besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru v 
pričela z razpravo o izhodiščih za pogajanja o razrešitvi 
stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega 
sektorja. Razpravo je prekinila, ker so potrebna dodatna 
usklajevanja in jo bo nadaljevala predvidoma na prihodnji 
seji. 
Več si lahko preberete TU.

5. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS je na svoji 5. redni seji med drugim izdala spre-
membo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike in prerazporedila sredstva za namen ohranitve 
izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za 
subvencioniranje tržnih najemnin. Prav tako pa je sprejela 
končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018, Sklepe o 
spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu 
dogovoru za leto 2018. 
Več si lahko preberete TU. 

6. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS je na svoji 6. redni seji med drugim sprejela 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Prav 
tako je Vlada RS sprejela predlog stališča Slovenije glede 
Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 
in se seznanila s predlogi projektov za tehnično pomoč v 
zvezi z izvajanjem programa Evropske komisije za podporo 
strukturnim reformam.
Več si lahko preberete TU.

9  NOVICE ZDRUŽENJA

ŽUPANI S SKUPNO IZJAVO OSTRO 
PROTI NAPOVEDI ZAPRTJA 
POSLOVALNIC NLB 
Skupno deset županov se je zbralo na novinarski konferenci 
v Črni na Koroškem, kjer so podpisali izjavo, naslovljeno 
na vodstvo NLB in vlado Marjana Šarca, v kateri ostro 
nasprotujejo napovedim NLB, da zapre 15 poslovalnic. 
Menijo, da odločitev banke ni državotvorna in da je dis-
kriminatorna predvsem do obmejnih občin in do starejših.
Potem ko je NLB sporočila, da mora zato, ker Slovenija ni 
izpolnila prvotne zaveze Evropski komisiji za delno priva-
tizacijo NLB do konca leta 2017, zapreti 15 poslovalnic, 
večino od teh že z decembrom, se vrstijo protesti iz občin, 
kjer je načrtovano zaprtje poslovalnic, župani pa so, kot 
so poudarili danes, odločeni vztrajati, da do zaprtja ne 
pride. Prepričani so, da je bila odločitev sprejeta izključno 
v Ljubljani, zato so še bolj razočarani in ogorčeni nad 
sklicevanjem na zaveze Evropski komisiji, so opozorili. 

PROBLEMATIKA ODPADNE EMBALAŽE 
IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj je na 17. seji 22. 10. 2018 obravnavala 
problematiko prevzemanja odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč, na katero so opozorili Združenje občin 
Slovenije, Skupnost občin, Zveza mestnih občin Slovenije 
in Zbornica komunalnega gospodarstva.
Komisija je podprla predlog interventnih ukrepov 
Ministrstva za okolje in prostor kot edino primerno rešitev 
v tem trenutku, s katero bo država v skladu z načelom 
subsidiarnega ukrepanja zagotovila prevzem in obdelavo 
nakopičene komunalne odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe in upravljavcih 
nekaterih pokopališč, ki nosijo ta trenutek največje breme 
zaradi omejevanja oz. zaustavitve prevzemanja odpadkov s 
strani družb za ravnanje z odpadno embalažo.
Komisija je predlagala, da Ministrstvo za okolje in prostor 
v času do uveljavitve interventnih ukrepov s takojšnjimi 
premostitvenimi ukrepi omili sedanje težave, saj zaradi 
zapolnjenih skladišč s komunalno odpadno embalažo 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade/
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/6-redna-seja-vlade-rs-1/
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oz. odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ponekod že 
povzročajo zdravstvena in okoljska tveganja, izvajalci javne 
službe kmalu ne bodo imeli več skladiščnih kapacitet za 
novo nastalo odpadno embalažo in se zato lahko zgodi, 
da bodo primorani začasno ustaviti odvoz odpadkov iz 
naselij. Ministrstvo za okolje in prostor naj takoj začne s 
pripravo spremembe zakonodaje in vzpostavi dolgoročno 
vzdržen sistem ravnanja z odpadno embalažo in odpadnimi 
nagrobnimi svečami, ki bo preprečil ponovitev sedanje 
situacije, ki jo je treba reševati z javnimi sredstvi. Pri tem 
naj se v delovno skupino za pripravo zakonskih rešitev 
povabijo vsi ključni akterji na tem področju. 
Komisija je Ministrstvo za okolje in prostor spodbudila, 
da preveri celotno strukturo ravnanja z odpadki in pri 
posodobitvi predpisov sledi krožnemu gospodarjenju 
z odpadki. Glede na trenutno situacijo veljavni sistem 
ravnanja z odpadki ne upošteva elementov uravnotežene in 
porazdeljene odgovornosti med vsemi deležniki, saj nosijo 
nekateri deležniki (npr. komunalna podjetja) bistveno 
večje breme in riziko kot drugi (npr. družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo), ki zasledujejo zgolj ekonomski interes 
in ne nosijo posledic nedelovanja sistema. 
Z namenom spodbujanja zmanjševanja količine embalaže, 
iskanja inovativnih načrtov za izdelavo povratne embalaže 
ali bolj kvalitetne embalaže, z možnostjo ponovne uporabe, 
je treba prepovedati uporabo določene vrste embalaže (npr. 
plastični vložek za sveče, plastične vrečke) in uvesti dodatne 
dajatve za tiste, ki dajejo embalažo na trg.
Komisija je podprla dobrodelno akcijo Manj svečk za 
manj grobov, katere namen je preusmeriti sredstva ter 
namesto gore sveč in cvetja z donacijo pomagati tistim, 
ki pomoč potrebujejo. Ob zavedanju tradicije prižiganja 
svečk na grobovih bližnjih komisija predlaga, da se na 
nacionalni ravni širi osveščenost ljudi o problematiki od-
padnih nagrobnih sveč in o alternativnih načinih izražanja 
spoštovanja umrlim. 
Ob pripravi in uveljavitvi interventnih ukrepih in novih 
rešitev sistema ravnanja z odpadki je treba poiskati tudi 
odgovorne za sedanje alarmantno stanje na področju 
prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč.

OBČINE AKTIVNE PRI IZVAJANJU 
PODNEBNIH UKREPOV
V Hiši Evropske Unije je v začetku meseca oktobra potekal 
posvet ob izidu Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 
2018. Lokalni semafor je spletna aplikacija, s katero lahko 
občine prvič v Sloveniji celovito preverijo, kako uspešne so 
pri izvajanju podnebnih ukrepov. Razvili so ga na Institutu 
»Jožef Stefan« v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. 
Kar 48 kazalcev aktivnosti pri izvajanju podnebnih ukre-
pov je predstavljenih za vseh 212 občin. Uporaba semaforja 
je za občine brezplačna – lahko ga dopolnijo še s svojimi 
podatki in tako pridobijo še bolj poglobljeno sliko.
Več informacij je na voljo TU.

PRIČEL VELJATI PRAVILNIK O 
KATEGORIZACIJI NASTANITVENIH 
OBRATOV 
Z začetkom oktobra je pričel veljati novi pravilnik o kat-
egorizaciji nastanitvenih obratov. Z njim v Sloveniji vpelju-
jemo standarde Hotelstars za hotele, posodobljeni bodo 
tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Ponudniki 
namestitev imajo pol leta časa, da kategorijo svojega nas-
tanitvenega obrata uskladijo z novim pravilnikom.
Standardi Hotelstars predstavljajo usklajen katalog kriteri-
jev za klasifikacijo hotelov oziroma nastanitvenih obratov, 
da se tako gostu kot tudi hotelirju in uslužbencem zagotovi 
večjo preglednost in varnost. V združenje Hotelstars je 
vključenih 17 držav, med njimi so tudi Avstrija, Nemčija, 
Madžarska, Češka in Švica, so pred začetkom veljavnosti 
sporočili z gospodarskega ministrstva. Prav mednarodno 
primerljivost podeljenih »zvezdic« slovensko turistično 
gospodarstvo ocenjuje kot eno največjih pridobitev novega 
sistema.
Sicer velja, da je bil dosedanji slovenski sistem ocenjevanja 
bolj administrativno naravnan, medtem ko Hotelstars daje 
izrazito velik poudarek kakovosti. V dosedanjem sistemu so 
na primer merili velikost sob in površino oken, v novem pa 
je več poudarka danega luksuzni opremi, vzdušju, čistoči 
in vzdrževanju.
Kategorizacijo morajo opraviti hoteli, moteli, penzioni 
in gostišča, kampi, apartmaji, počitniška stanovanja in 
počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo in marine. 
Kategorija se označuje z zvezdicami, razen v primeru 
turističnih kmetij, pri katerih se ocena izraža s številom 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/obcine-aktivne-pri-izvajanju-podnebnih-ukrepov/
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pridobljenih jabolk. Vsi nastanitveni obrati morajo kat-
egorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega 
pravilnika v roku pol leta oz. do 1. aprila. Izjema so obrati 
v najvišjih kategorijah, ki so jih ocenili ocenjevalci in jim 
kategorija še velja. Tem bo kategorija veljala do izteka 
veljavnosti.

16 CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
S 1. 10. 2018 je pričela veljati nova organizacijska struk-
tura centrov za socialno delo. Dozdajšnjih 62 centrov se 
je spojilo v 16 območnih, dosedanji centri pa so postali 
enote novih centrov. Na tak način želi ministrstvo za delo 
doseči večjo učinkovitost in poenotenje delovanja. V 
pravice uporabnikov pa ne posegajo.
Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni 
območnega centra organizirala skupna splošna služba, ki bo 
vključevala kadrovsko službo, računovodstvo in tehnično-
administrativno službo. Poleg tega bosta v okviru novega 
centra služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev 
in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za 
koordinacijo in pomoč žrtvam. Predvideno je, da bo zno-
traj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna stro-
kovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z različnih 
področij, denimo psiholog, pravnik in specialni pedagog. 
Območne centre bodo vodili direktorji, enote centrov 
pa pomočniki direktorjev. Vlada je aprila imenovala 16 
vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih centrov, ki 
so do imenovanja direktorjev pooblaščeni za organiziranje 
in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra.
V novoustanovljenih centrih bo kot organ zavoda deloval 
tudi svet lokalnih skupnosti. Vanj bodo imenovani pred-
stavniki lokalnih skupnosti na območju, ki ga pokriva 
center. Vloga sveta bo predvsem povezovanje centra in 
lokalne skupnosti ter sodelovanje pri oblikovanju politik 
na področju socialnega varstva.
Pravice uporabnikov ostajajo enake kot doslej. Centri po 
vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse 
pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še 
naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do zdaj, in pod 
istimi pogoji. 
Reorganizacija poleg spremembe organizacijske strukture 
centrov vključuje tudi uvedbo informativnega izračuna, 
ki je napovedana za 1. januar 2019, in socialno aktivacijo 
dolgotrajno brezposelnih in socialno izključenih, ki poteka 
v času od leta 2017 do 2022.

V KOSTANJEVICI NA KRKI PODPISALI 
POGODBO ZA ENERGETSKO PRENOVO 
OSNOVNE ŠOLE 
Občina Kostanjevica na Krki, podjetje Petrol in pogodbeni 
partner Plistor so v začetku meseca oktobra podpisali konc-
esijsko pogodbo za energetsko sanacijo leta 1907 zgrajenega 
starega in leta 1980 zgrajenega novega dela Osnovne šole 
Jožeta Gorjupa. Naložba bo brez davka znašala nekaj več 
kot 1,26 milijona evrov. Dela bodo končali do prihodnje 
ogrevalne sezone.
Po Petrolovih podatkih bo ta družba za naložbo prispevala 
nekaj več kot 630.000 evrov, ministrstvo za infrastrukturo 
bo kostanjeviško naložbo podprlo z nekaj več kot 540.000 
evri evropskega kohezijskega denarja, razliko pa bo pokrila 
domača občina.
Kostanjeviška občina bo sicer hkrati z omenjeno san-
acijo izvedla še dodatne ukrepe za celovito sanacijo šolske 
stavbe. V naložbo bo posredno vpet tudi dokaj nov objekt 
otroškega vrtca Plavček. Tega bodo priključili na skupno 
ogrevanje s šolo.
Sanacijska dela bodo sicer obsegala prenovo pročelja 
novejšega šolskega krila in telovadnice, toplotno izolacijo 
podstrešja in strehe, menjavo stavbnega pohištva in vgrad-
njo zunanjih senčil. Za ogrevanje bodo namestili toplotno 
črpalko in manjši plinski kotel. V telovadnici in jedilnici 
bodo uredili zračenje, sanirali in pocenili bodo osvetlitev 
ter izvedli druge sanacijske ukrepe, so še navedli pri Petrolu.
Po podatkih kostanjeviške občine so sicer omenjeno šolsko 
poslopje redno vzdrževali, vendar pa dozdajšnje prenove 
niso obsegale energetske sanacije. Ravnateljica Osnovne 
šole Jožeta Gorjupa Melita Skušek je ob podpisu omenjene 
pogodbe novinarjem povedala, da sanacijska prenova, ki 
jo nameravajo začeti prihodnje leto, pouka, kljub temu, 
da bo delno potekala med šolskim letom, ne bo bistveno 
ovirala. Sanacijskim posegom se bodo namreč prilagodili z 
začasnimi selitvami otrok iz razreda v razred, je pojasnila. 
Osnovno šolo Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki, ki 
je znana po svoji galerijsko razstavljeni zbirki umetniških 
del, zadnje šolsko leto obiskuje nekaj več kot 230 šolarjev, 
otroški vrtec Plavček pa nekaj več kot 100 otrok.
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10  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 razpis za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 
2020 - skrajni rok 12. 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

11  KORISTNE INFORMACIJE

EVALVACIJA NOVE PROSTORSKE IN 
GRADBENE ZAKONODAJE 
Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k projektu eval-
vacije dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene 
zakonodaje. Ena od metod pridobivanja in ocenjevanja 
podatkov in odzivov so tudi spletne ankete, namenjene 
različnim ciljnim skupinam izvajalcev in uporabnikov 
zakonodaje.
Anketa za občine je objavljena TU, vsebuje pa vprašanja, za 
katera so na ministrstvu ocenili, da so v tem času osrednjega 
pomena za pridobitev prvega vpogleda v implementacijo 
zakonodaje. Anketa bo aktivna do 23. novembra 2018.
Prosimo, da anketo izpolnite in na tak način prispevate 
k spremljanju in analizi zakonodaje, tako da bodo njene 
morebitne spremembe in drugi ukrepi temeljili na čim 
bolj reprezentativnem vzorcu strokovnih izkušenj in ocen.
Vsem pa so omogočili tudi možnost izpolnjevanja ankete, 
v katero so združili vprašanja, ki so jih namenili drugim 
ciljnim skupinam v drugih anketah, tako da lahko 
pregledujejo in odgovarjajo tudi na tamkajšnja vprašanja, 
če jih zadevajo in če lahko nanje podajo koristne odzive. 
Gre za neobvezno anketo, ki je dostopna TU, na minis-
trstvu pa bodo veseli vsakršnega odziva. 

ZDRAVJE V OBČINAH 2018
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, 
da so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje objavljeni zbirni podatki o zdravju občanov po 
posameznih občinah.
Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima 
celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter 
državi. S podatki o zdravju v občini želijo odločevalcem, 
medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim 
pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na 
področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s pozna-
vanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati 
k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.
Novost letošnjega zbira podatkov je aplikacija Zdravje 
v regiji - s pregledom ključnih kazalnikov zdravja in 

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/
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
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_ureditev_gozdnih_vlak/JR_8_4_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_ureditev_gozdnih_vlak/JR_8_4_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_ureditev_gozdnih_vlak/JR_8_4_P.pdf
https://www.1ka.si/a/186279
https://www.1ka.si/a/186742
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zdravstvenega varstva v statistični regiji v primerjavi s 
Slovenijo. 28 kazalnikov sistema zdravstvenega varstva je 
razvrščenih v tri kategorije: kazalniki zdravstvenih delavcev, 
kazalniki zdravstvenega varstva v bolnišnicah ter kazalniki 
zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Predlagajo tudi, da občine na svojih spletnih straneh 
objavite informacijo o zdravju občanov v svoji lokalni 
skupnosti. 
Do podatkov lahko dostopate TU.

ZAPROSILO MINISTRSTVA ZA 
INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za infrastrukturo nam je posredovalo dopis 
v katerem naprošajo občine, da jim sporočijo stanje pre-
mostitvenih objektov v občinah.
Pristojni so, glede na zadnje dogodke v Italiji v zvezi s 
porušenim premostitvenim objektom v Genovi, obema 
upravljavcema državnih cest naročili izdelavo poročila o 
stanju premostitvenih objektov v njunem upravljanju.
Ker ste občine na tem področju samostojne, od vas ne 
morejo direktno zahtevati tovrstnega poročila, vseeno pa 
opozarjajo, da ste v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
občine kot upravljavci občinskih cest dolžne zagotoviti va-
ren in nemoten promet. Pozivajo, da ste občine v segmentu 
zagotavljanja varne cestne infrastrukture zelo pazljive, 
pozorne in hkrati zagotavljate preglede premostitvenih 
objektov v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju 
javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).
Pristojni želijo ustvariti celotno sliko tudi o stanju pre-
mostitvenih objektov na cestah v upravljanju, zato občine 
naprošajo, da jim iz razloga varnosti uporabnikov posredu-
jete poročilo o stanju premostitvenih objektov v vednost.

PONOVNO ODPRT PORTAL ZA 
REGISTRACIJO WiFi4EU
Ponovno je odprt portal za registracijo občin in izvajalcev 
WiFi povezav v lokalnih skupnostih.
Na portalu so objavljene tudi občine, ki ste že registrirane 
in tistim se ni potrebno ponovno registrirati, razen če so 
nastale kakšne spremembe od prejšnje registracije.

Pomembno je, da občina, ki želi sodelovati na ponovljenem 
javnem razpisu izvede kompletni registracijski postopek, 
in sicer tako prvi del (sama registracija), kot drugi del 
registracije, kjer mora v skladu z že objavljenim postopkom 
priložiti vse potrebne dokumente, da bo ob samem javnem 
razpisu izvedla prijavo na javni razpis WiFi4EU.
Datum naslednjega poziva za javni razpis bo znan nak-
nadno. Do portala lahko dostopate TU.

POSREDOVANJE NAČRTA 
RAZSVETLJAVE PO UREDBI O 
MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA 
ONESNAŽEVANJA
Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo dopis, 
v katerem nas seznanjajo, da nameravajo pristopiti k iz-
vedbi analize svetlobnega onesnaževanja okolja v Republiki 
Sloveniji pri doseganju ciljev, ki so podani v Uredbi o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Za potrebe izvedbe analize naprošajo občine, da 
sporočijo povezavo na spletno stran, kjer je možen 
vpogled v načrt razsvetljave ali da posredujejo načrt 
razsvetljave v elektronski obliki api papirnati obliki, 
v kolikor ni možen javni dostop preko spletne strani. 
Celoten dopis je na voljo TU.

RAZPIS IZBORA SLOVENSKE 
KANDIDATURE ZA NAGRADO SVETA 
EVROPE ZA KRAJINO
Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena 
Evropske konvencije o krajini in Resolucije CM/
Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta 
Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature 
za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. 
Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi 
drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka 
pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandi-
daturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen 
razpisa je izbrati slovensko kandidaturo. 
Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za 
krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova 
združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kan-
didature je 14. december 2018. 

http://obcine.nijz.si/?leto=2018
https://www.wifi4eu.eu/#/home
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MOP_SVETLOBNO_ONESNAZEVANJE_OKTOBER_2018.pdf
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Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz 
prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, 
varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter 
ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov 
razvoj. 
Več informacij o razpisu je na voljo TU.

IZVAJANJE ZAKONA O ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI GLEDE KONCESIJ NA 
PRIMARNI RAVNI
S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis, v katerem 
nam v zvezi s pobudami o tem, da podajo smernice za 
izvajanje Zakona o zdravstveni dejavnosti pojasnjujejo, da 
MZ kot del izvršilne veje oblasti ne sme obvezujoče razla-
gati zakonov. Zakone lahko, poleg sodišč (prvi odstavek 
23. člena Ustave Republike Slovenije), obvezujoče razlaga 
le zakonodajna veja oblasti, tj. Državni zbor Republike 
Slovenije po določbah za t. i. avtentično razlago zakona. 
Poleg tega izpostavljajo, da Ministrstvo za zdravje ne sme 
podajati obvezujočih pravnih mnenj, saj za to ni pristojno, 
temveč lahko podaja le pojasnila sistemske narave glede 
zakonskih določb oziroma določb izvršilnih predpisov, 
ki sodijo v delovno področje ministrstva, ter oblikuje 
neobvezujoča pravna mnenja oziroma stališča.
Celoten dopis je na voljo TU.

DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV 
ČLANOV VOLILNIH ORGANOV
Na spletni strani Finančne uprave RS je objavljeno po-
jasnilo »Dohodki članov volilnih organov«, v katerem je 
pojasnjena obdavčitev dohodkov članov volilnih organov 
in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in ref-
erendumih z vidika določila zakona, ki ureja dohodnino 
in obravnava z vidika določil zakonov, ki urejajo obvezna 
socialna zavarovanja. 

12  EU NOVICE

PREGLEDU IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA 2018
Evropska komisija v danes objavljenem Pregledu 
izobraževanja in usposabljanja 2018 ugotavlja, da so 
države članice EU naredile dodaten napredek pri dose-
ganju ciljev EU, določenih za leto 2020. Glavni poudarek 
letošnjega poročila je državljanska vzgoja in njen pomen 
za spodbujanje angažiranosti, vključevanja in razumevanja 
državljanskih pravic. Komisija ugotavlja, da si države 
EU prizadevajo, da bi mladi razumeli delovanje naših 
demokracij in institucij ter vrednote, na katerih sloni EU. 
Države so storile nadaljnji napredek pri uresničevanju 
ciljev za leto 2020 v zvezi z reformami in modernizacijo 
izobraževalnih sistemov, vendar so med njimi tudi razlike, 
kar potrjuje potrebo po dodatnih reformah. 
Slovenija kljub proračunskim rezom od leta 2012 še 
vedno vlaga v izobraževanje in usposabljanje več, kot znaša 
povprečje EU. Državljanska vzgoja je dobro razvita, kar 
se odraža v dobrem državljanskem znanju in vedenjskimi 
navadami med mladimi. Slovenija je še naprej uspešna pri 
preprečevanju osipa v šolah, uvaja pa reforme za povečanje 
vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in varstvo. Uspešno 
je izvedla reformo financiranja terciarnega izobraževanja, 
obsežnejše reforme pa so zaradi volitev zastale. Po spre-
jetju zakona o vajeništvu leta 2017 se je vajeništvo začelo 
poskusno uvajati v šolskem letu 2017/2018. 
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

131. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
V Bruslju je od 8. do 10. 10. 2018 potekalo 131. plena-
rno zasedanje Odbora regij. Tokratnega zasedanja se je 
udeležila tudi slovenska delegacija. 
8. oktobra so člani sodelovali v otvoritvenem zasedanju 
16. Evropskega teden regij in mest (EWRC) na temo 
Prihodnost Evrope je kohezija .
9.10.2018 je na zasedanju govorili Karl-Heinz Lambertz, 
predsednik Evropskega odbora regij, s temo Razprava o 
stanju v uniji: stališče regij in mest.  Predsednik OR 

http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2018/POJASNILA_MINISTRSTEV/MZ_Dopis_ZZDej_P.pdf
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_en.htm
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
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Karl-Heinz Lambertz je v pomembnem govoru, orisal 
regionalne in lokalne vidike stanja v Evropski uniji in 
se zavzel za „kampanjo, s katero bi izpostavili projekte 
vključevanja, ki jih izvajajo naša mesta in regije“.
Med razpravo o migracijah na plenarnem zasedanju OR 
10. oktobra so bili predstavljeni primeri dejavnosti, ki jih 
opravljajo lokalne in regionalne oblasti. Med drugimi je 
Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) predstavila novo 
pobudo za vključevanje, ki so jo začeli izvajati v Baskiji, 
Basilio Horta (PT/PES) je predstavil načrte mesta Sintra 
za sprejemanje migrantov in njihovo vključevanje, Luc Van 
den Brande (BE/EPP) s Flandrije pa je izpostavil pomen 
vzpostavljanja partnerstev med evropskimi in afriškimi 
lokalnimi oblastmi kot prispevka k upravljanju migracij.
Na tokratnem zasedanju so člani sprejeli 19. mnenj med 
drugim:  Razmislek o Evropi: prispevek lokalnih in region-
alnih oblasti k ponovni vzpostavitvi zaupanja v Evropsko 
unijo, poročevalci Karl-Heinz Lambertz  in Markku 
Markkula, Sveženj večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027, poročevalec Nikola Dobroslavic,  Povezovanje 
Evrope (CEF), poročevalka Isabelle Boudineau, Čista 
pristanišča, čisto morje - pristaniške sprejemne zmogljivosti 
za dobavo odpadkov z ladij poročevalec Spyros Spyridon, 
Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE), poročevalec 
Marco Dus, Prispevek EU mestom in regijam dovoliti 
CBD COP14 in strategije za biotsko raznovrstnost EU po 
letu 2020 poročevalec Roby Biwer (LU/PES), Evropska 
strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu poročevalec 
André van de Nadort, Predlog direktive za enkratno up-
orabo plastike poročevalec Sirpa Hertell 
Med drugim je predstavil poročilo tudi član slovenske 
delegacije Peter Bossman, ki je poročal o tem, da mora  
EU nameniti več sredstev za vključevanje priseljencev.   
Evropski lokalni in regionalni voditelji so opozorili na 
neravnovesje v načrtih EU za financiranje nadzora meja 
in upravljanja migracij. 
Glavni poročevalec OR za Sklad za azil in migracije, piran-
ski župan Peter Bossman (SI/PES), je dejal: „Vsi si želimo 
učinkovitega in usklajenega upravljanja migracij, vendar 
je treba zamisli na tem področju še precej izpopolniti, 
preden bomo lahko zatrdili, da so sredstva EU pametno 
in ustrezno porabljena. Pri upravljanju migracij je treba 
prepričljivo obravnavati vse vidike: nedovoljene migracije, 
azil, zakonite migracije, vključevanje, pa tudi vzroke za 
migracije. Odločitev, da se izraz „vključevanje“ izpusti iz 
imena sklada, veliko pove in je zaskrbljujoča. Bojimo se, 
da splošni pristop temelji na gradnji zidov, namesto da bi 

poiskali uravnotežen pristop k upravljanju. Evropa mora 
temeljito premisliti, kako nove priseljence vključiti v naše 
skupnosti.“ Nadaljeval je: „Poleg tega je za učinkovito usk-
lajevanje potrebno sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi 
oblastmi, ki so na primer pristojne za večino kratkoročnih 
ukrepov vključevanja. Sedanji predlogi žal ne upoštevajo 
naših večkratnih pozivov, da bi mestom in regijam name-
nili vlogo pri upravljanju sklada. Lokalne in regionalne 
oblasti so Evropi ogromno pomagale v prizadevanjih za 
sprejem, nastanitev, vključevanje in zaposlovanje beguncev 
in migrantov, ki so prišli leta 2015. Na vrhuncu krize 
je zapleteno politiko težko spreminjati, vendar je sedaj 
število prihodov bistveno manjše, zato upamo, da se bodo 
nosilci odločitev na ravni EU uspeli dogovoriti o reformi, 
ki bo uravnotežena in bo upoštevala pomen sodelovanja 
s politiki na terenu.“
OR je med drugimi priporočili pozval, naj imajo regije in 
mesta neposreden dostop do sredstev EU v času kriz, da bi 
bila ta hitro na voljo oblastem, ki se soočajo z določenimi 
izzivi. Odbor v okviru svoje promocije celostne evrop-
ske migracijske politike pravi, da bi bilo treba od držav 
članic, ki ne upoštevajo smernic glede izdatkov, zahtevati 
natančno pojasnilo, „kako nameravajo zagotoviti, da takšna 
odločitev ne bo ogrozila uresničevanja“ ciljev Sklada za azil 
in migracije.
V letošnjem letu se bodo člani odbora regij sestali še enkrat 
in sicer v decembru.

ZAKLJUČNI RAČUN EU 
Evropsko računsko sodišče je enajsto leto zapored potrdilo 
zaključni račun EU in ugotovilo, da predstavlja resnično 
in pošteno sliko finančnega stanja. Proračun EU je ma-
jhen, vendar milijonom Evropejk in Evropejcev prinaša 
pomembne spremembe na področjih, ki presegajo meje 
ene same države. Cilj Evropske komisije, ki upravlja 
proračun EU, je zagotoviti, da je po zaključku programa 
in izvedbi vseh kontrol stopnja napake nižja od 2 %, kar 
je stopnja, ki jo Evropsko računsko sodišče obravnava kot 
pomembno. To je Komisiji za leto 2017 uspelo, pri čemer 
je bila stopnja napake najnižja doslej. Komisija ocenjuje, 
da bo po popravkih in izterjavah preostala stopnja napake 
pri odhodkih za leto 2017 nižja od 1 %.
Države članice upravljajo približno 75 % porabe EU in 
Komisija z njimi tesno sodeluje, da bi zagotovila uspešno 
in učinkovito porabo sredstev. Sprejela je vrsto ukrepov, 

https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3598-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3598-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1190-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1190-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1190-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3653-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1019-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1019-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1019-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-925-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-925-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3652-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3652-2018
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tako da države članice zdaj že zgodaj odkrijejo, sporočijo 
in odpravijo morebitne nepravilnosti ter se tako izognejo 
tveganju izgube sredstev, do katerih bi bile sicer upravičene. 
Posodobljena finančna uredba predvideva še intenzivnejše 
sodelovanje med Evropsko komisijo in nacionalnimi or-
gani, ki naj bi omogočilo še uspešnejšo porabo in boljše 
kontrole.
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

EVROPSKI PARLAMENT POTRDIL 
POGAJALSKA IZHODIŠČA GLEDE 
PRORAČUNA ZA 2019 
Evropski poslanci so konec oktobra potrdili pogajal-
ska izhodišča Evropskega parlamenta glede evropskega 
proračuna za prihodnje leto. S tem se bodo lahko začela 
pogajanja z državami članicami oz. z Evropskim svetom. 
Proces sprejemanja proračuna za leto 2019 naj bi se v 
Evropskem parlamentu zaključil novembra.
Evropski poslanci v svojih pogajalskih izhodiščih predlagajo 
149 milijard evrov za plačila, kar je nekoliko več od 148 
milijard, za kolikor so se dogovorile države članice. V prvi 
vrsti so v Evropskem parlamentu zavrnili predlagane reze v 
shemah za boj proti brezposelnosti, vredne 794 milijonov 
evrov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.
Na drugi strani so evropski poslanci predlagali okrepitev 
sredstev za program Erasmus v višini 362 milijonov evrov. 
Predlagajo tudi okrepitev sredstev za vzpodbujanje zapo-
slovanja mladih v višini 347 milijonov evrov.
Evropski parlament je predlagana pogajalska izhodišča 
podprl s 389 glasovi za, 158 poslancev je bilo proti, 123 
pa se jih je vzdržalo, še navaja dpa.
Pogajanja med Evropskim parlamentom in državami 
članicami glede evropskega proračuna so običajno precej 
napeta, saj članice iščejo zmanjšanje proračunske porabe, 
evropski poslanci pa običajno zagovarjajo nasprotno. Obe 
strani naj bi pogajanja zaključili do sredine novembra. A 
v zadnjih letih so se ta pogajanja zavlekla še globoko v 
december.
Poleg tega se države članice zdaj pospešeno ukvarjajo 
tudi s predlogom Evropske komisije glede dolgoročnega 
proračuna po letu 2020. Ti predlogi vsebujejo nove pri-
oritete na področju varnosti in migracij, poleg tega pa 
določajo tudi premoščanje vrzeli v financiranju po odhodu 
Velike Britanije iz povezave.

UREDBA O TVOJI EVROPI 
Evropski parlament in države članice EU so potrdili uredbo 
o Tvoji Evropi, ki vzpostavlja enotni digitalni portal. 
Portal bo v skladu s strategijo za enotni digitalni trg ljudem 
in podjetjem omogočil, da lažje, hitreje in bolje opravijo 
upravne postopke. Od leta 2020 bodo imeli uporabniki 
prek portala Tvoja Evropa dostop do vseh informacij 
o evropskih ali nacionalnih pravilih v zvezi z delom, 
izobraževanjem, zdravstvenim varstvom, ustanovitvijo 
podjetja, davki ali zaposlovanjem. Portal bo omogočal 
tudi dostop do najugodnejših ponudb storitev, ki bodo 
nosile zanesljiv znak kakovosti. Zaradi uveljavitve uredbe 
bo mogoče v petih letih več kot dvajset najpomembnejših 
postopkov v celoti opraviti po spletu. Med njimi so denimo 
zahtevek za izdajo rojstnega lista, registracija vozila, oddaja 
davčne napovedi ali vpis na univerzo. Poleg tega ljudje in 
podjetja ne bodo več omejevani zaradi zavračanja telefon-
skih in poštnih številk ali e-identifikacije, informacije pa 
bodo lahko dobili v jeziku, ki ga razumejo. 
Načelo »samo enkrat« odpravlja upravne ovire, saj lahko 
ljudje in podjetja zaprosijo, da se že posredovani podatki 
ali dokumenti izmenjajo neposredno med organi. Uredba 
bo objavljena v Uradnem listu EU, veljati pa bo začela 
dvajset dni pozneje. 
Celotno sporočilo je na voljo TU. 

PODONAVSKA REGIJA SE JE SREČALA 
V SOFIJI 
V bolgarski prestolnici Sofija se je odvil letošnji forum 
Strategije EU za Podonavsko makroregijo (EUSDR). 
Udeležilo se ga je tudi več kot 30 predstavnikov slovenskih 
ministrstev, regionalnih razvojnih agencij ter znanstvenih 
in raziskovalnih institucij. Slovenija je sodelovala v treh 
od štirih obstoječih makroregionalnih strategij EU - 
Podonavski, Jadransko-jonski in Alpski. Glavni cilj sode-
lovanja je bil okrepiti trajnostni razvoj in konkurenčnost 
regije kot celote.
Izpolnjevanje Podonavske strategije naj bi prebivalcem 
regije prineslo koristi, kot so hitrejše in boljše cestne in 
železniške povezave, čistejše oblike transporta z izboljšano 
plovnostjo rek s poudarkom na reki Donavi, cenejša in 
zanesljivejša oskrba z energijo ter boljše okolje s čisto vodo, 
zaščiteno biološko raznovrstnostjo in čezmejno zaščito 
pred ujmami. Cilj so tudi skupaj razvite in promovirane 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5984_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6002_en.htm
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atraktivne turistične in kulturne destinacije ter varna in 
bolje vodena in upravljana regija.
Nad izvajanjem vsakega od prednostnih področij strategije 
bdita po dve državi v regiji. Slovenija skupaj s Srbijo koor-
dinira področje izboljšanja mobilnosti in multimodalnosti 
- cestnih, železniških in zračnih povezav ter skupaj z Avstrijo 
oz. mestom Dunaj področje pospeševanja institucionalne 
zmogljivosti in sodelovanja.
Makroregionalno sodelovanje temelji na načelu trikrat 
ne. To pomeni tudi, da makroregionalne strategije in ak-
tivnosti nimajo posebnega proračuna oz. zanje ni posebnih 
finančnih sredstev. 


