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 1  UVOD

V četrti izdaji Mesečnega utripa v letu 2019 lahko med drugim več preberete o aktivnosti vladne delovne skupine za 
znižanje stroškov občinam, ki se je v aprilu sestala tako v ožji kot tudi v razširjeni sestavi in pripravljeno je bilo tudi 
prvo vmesno poročilo. Aktivnosti bodo potekale tudi v mesecu maju, saj morajo biti v mesecu juniju pripravljene 
že prve rešitve.

Na pobudo Združenja občin Slovenije je potekal sestanek predsednikov združenj in ministra za okolje in prostor 
Simona Zajca, na katerem je razprava med drugim tekla tudi o težavah, s katerimi se srečujejo občine na področju 
urejanja prostora, graditve objektov in o drugih aktualnih temah.

Ministrstvo za zdravje je sklicalo sestanek, na katerem je razprava potekala o aktualni problematiki primarne ravni 
zdravstvenega varstva, predvsem težavah družinskih zdravnikov in napovedane odpovedi delovnega razmerja oz. 
iskanje rešitev zmanjšanja obremenitev družinskih zdravnikov tako v smeri zmanjševanja normativa kot v smeri 
zmanjševanja administrativnih obveznosti. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS.

Na temo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek. 
Ministrstvo je prejelo pripombe od več kot 80 deležnikov in jih čaka še težko usklajevanje. V načrtu pa je, da bi 
Vlada RS predlog zakona obravnavala do junija 2019. Udeležbo na sestanku smo zagotovili tudi na ZOS.

Občine smo pozvali k posredovanju predlogov projektov, katere bi se lahko izvedlo v naslednji finančni perspektivi. 
Občine ste se odzvale in se vam zahvaljujemo. Tiste, ki nam vaših predlogov še niste poslale, to še lahko storite. 

Na Kabinet predsednika Vlade RS smo naslovili dva dopisa. V prvem smo pozvali, da se prisluhne občinam, kjer 
se dnevno soočajo s problematiko ilegalnih prehodov mej. Namreč v zadnjih nekaj mesecih se ponovno beležijo 
povečani ilegalni prehodi mej. V drugem pa ponovno opozarjamo na problematiko zapiranja poštnih poslovalnic. 
Gre za nesprejemljivo prakso in za nadaljevanje centralizacije države, s katero se na združenju nikakor ne strinjamo. 

V mesecu marcu smo Ministrstvu za finance poslali dopis, v katerem opozarjamo na oteženo izvajanje določil 
Zakona o agrarnih skupnostih, in sicer zlasti pri sklepanju pravnih poslov s premoženjem agrarne skupnosti, ki so 
kasneje predmet davčne obravnave. Ker odgovora še nismo prejeli, smo na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za 
javno upravo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno poslali dopis in naprosili za čimprejšnji 
odgovor. Prav tako pa smo zaprosili za čimprejšnji sklic sestanka, na katerem bi sodelovali predstavniki zgoraj 
navedenih ministrstev in občin ter katerega bi bila v nadaljevanju predstavljena pereča problematika. 

V mesecu maju se lahko udeležite treh izobraževanj, in sicer:

•	 14. 5. 2019 potekal seminar z naslovom »Varnost igrišč in športno rekreacijskih centrov«

•	 20. 5. 2019 seminar z naslovom »Poslovni protokol in osebni protokol z roko v roki«

•	 30. 5 2019 seminar z naslovom »Skupno javno naročanje – eden od korakov na poti k strateškemu javnemu 
naročanju« 

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani 
Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam 
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.

Želimo vam prijetno branje.

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=6606&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=05&tx_cal_controller%5Bday%5D=14&cHash=63c37aea9be8c8149cc3d651f30a2b44
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=6607&tx_cal_controller%5Byear%5D=2019&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=05&tx_cal_controller%5Bday%5D=20&cHash=5911299676734357ff1b63021d66bd60
http://www.zdruzenjeobcin.si/
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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metode gradnje. Dopolnjuje se ureditev nepravih stvar-
nih služnosti, ki služijo javnemu interesu in spreminja 
se ureditev stavbne pravice. V zvezi s premičninami bo 
sprememb deležna ureditev neposestne zastavne pravice, 
predvidena pa je tudi prenova registra neposestnih za-
stavnih pravic in zarubljenih premičnin.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 6. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Predlog Zakona je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, ureja pa  financiranje obveznega dela 
programa v zasebnih šolah v skladu z odločbo ustavnega 
sodišča, obenem pa tudi jasno določa pogoje za to fi-
nanciranje. Zasebnim šolam, ki bodo izpolnjevale vse z 
zakonom določene pogoje, bo država za izvedbo programa 
zagotavljala 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma 
lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega pro-
grama javne šole. 
S predlaganimi spremembami zaostrujemo pogoje za 
pridobitev javne veljavnosti in za spremljanje novih 
programov. Tako se mora program zasebne šole, če želi 
pridobiti javno veljavnost, programsko razlikovati od pro-
grama javne šole, poleg tega pa mora tudi bogatiti šolski 
prostor. Uvedbo programa zasebne šole, ves čas šolanja 
prve generacije, spremlja pristojni javni zavod. 
Zasebne šole morajo za financiranje izpolnjevati več pogo-
jev: vpisane morajo biti v razvid izvajalcev javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja, vpisana morajo imeti 
najmanj dva oddelka prvega razreda, izvajati morajo vse 
obvezne predmete, ki so z zakonom določeni za javne 
osnovne šole itd 
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 9. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH UREDBE O 
IZVAJANJU UKREPA ODPRAVLJANJA 
ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH
Predlog Uredbe je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, z njeno spremembo pa se pred-
laga, da se kot najmanjša površina, za katero se dodeli 
pomoč, zmanjša na 0,2 ha, pri čemer posamezna zaraščena 
površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti 
manjša od 0,1 ha, kot je to določeno v drugem odstavku 
26. člena Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 
(Uradni list RS, št. 83/16, 23/17 in 69/17).
Glede višine podpore, ki je bila v 9. členu uredbe določena 
kot enkratna pomoč v pavšalnem znesku 3.000,00 ev-
rov/ha, se s to spremembo uredbe predlaga dve različni 
višini podpore, in sicer ena za odpravljanje zaraščanja na 
zemljiščih z dejansko rabo 1410 - kmetijsko zemljišče v 
zaraščanju in 1500 – drevesa in grmičevje ter višja podpora 
za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih dejanske rabe 
2000 - gozd.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 3. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH STVARNOPRAVNEGA 
ZAKONIKA
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika.
Predlagane spremembe in dopolnitve sledijo potrebam 
sodobnega poslovnega prometa. Pri nepremičninah se 
spreminja ureditev glede omejitve lastninske pravice po 
volji lastnika ter  upravljanje solastnine, dopolnjujejo se 
pravila glede možnosti oblikovanja etažne lastnine, ki bolj 
odražajo dejansko stanje uporabe stavbe in pripadajočega 
zemljišča ter upoštevajo možnosti, ki jih ponujajo (nove) 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10319
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9957
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 
ZA SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO 
NARAVNI NESREČI ŽLEDU MED 30. 
JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 
IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014-2020
Predlog Uredbe je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Uredba omogoča sanacijo goz-
dov, ki so jih  poškodovale prenamnožene populacije 
podlubnikov, kot posledica žledoloma. Naravna nesreča 
v gozdovih, ki so jo povzročile prenamnožene populacije 
podlubnikov je določena z Zakonom o dodatnih ukre-
pih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve 
populacije podlubnikov. Vsa potrebna dela za sanacijo 
gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije 
gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 
10. februarja 2014, s spremembami in dopolnitvami v 
letu 2018 z dne 17. aprila 2019, ki ga je pripravil Zavod 
za gozdove Slovenije. Naravna nesreča je bila potrjena s 
sklepom Vlade Republike Slovenije št. 34000-6/2018/4 
z dne 10. januarja 2019.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 15. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 
ZA SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO 
NARAVNI NESREČI VETROLOMU  IZ 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014-2020
Predlog Uredbe je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Uredba omogoča sanacijo gozdov, 
ki jih je poškodovala naravna nesreča vetrolom med 29. 
in 30. oktobrom 2018. Naravna nesreča vetrolom 2018 
je določena v skladu z Zakonom o dodatnih ukrepih za 
odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije 
podlubnikov. Naravna nesreča vetrolom 2018 je nastala 
med 29. in 30. oktobrom 2018. Vsa potrebna dela za 

sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu 
sanacije gozdov poškodovanih v vetrolomu od 29. do 30. 
oktobra 2018, z dne 14.  januarja 2019, ki ga je prip-
ravil Zavod za gozdove Slovenije. Naravna nesreča je bila 
potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 34000-
6/2018/4 z dne 10. januarja 2019.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 15. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si

PREDLOG PRAVILNIKA O MERILIH 
ZA DOLOČITEV KOMUNALNO 
OPREMLJENEGA ZEMLJIŠČA
Predlog Pravilnika je pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor, določa pa merila za določitev komunalno op-
remljenega nepozidanega stavbnega zemljišča. 
Predlog pravilnika tako med drugim v svojem 3. členu 
podrobneje določa primarni pogoj, kdaj ima zemljišča 
urejen dostop do javnega cestnega omrežja. Nadalje v 5. 
členu določa  kdaj se šteje, da je za zemljišče mogoče izvesti 
priključek na javno vodovodno omrežje in v 6. členu kdaj 
se šteje, da je za zemljišče mogoče izvesti priključek na 
javno kanalizacijsko omrežje. 
Pravilnik določa tudi dopustna odstopanja pri določanju 
komunalno opremljenih zemljišč in iz katerih evidenc se 
črpajo podatki. 
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 23. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH DOLOČENIH ZAKONOV 
NA PODROČJU KMETIJSKE ZEMLJIŠKE 
POLITIKE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo 
v javno obravnavo osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah določenih zakonov kmetijske zemljiške 
politike.
Z enotnim Zakonom se predlaga sprememba treh zakonov 
s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebo-
jno povezane, in sicer:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10230
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10283
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9121
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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1. Zakona kmetijskih zemljiščih, 
2. Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije,
3. Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete 30. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O GASILSTVU
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo pred-
loga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu, ki gaje pripravilo Ministrstvo za obrambo.
Temeljni cilj predloga zakona je omogočati nadaljnji 
razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost 
in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva. 
Pripravljavci pa so med cilji zapisali še ureditev evidenc 
na področju gasilstva, zagotovitev primernega števila op-
erativnih gasilcev za izvajanje nalog pri opravljanju javne 
gasilske službe, ureditev pogojev za vodenje poklicnih gasil-
skih enot in sestav ter ureditev pristojnosti za usposabljanje 
gasilcev. 
Predlog na novo določa aktivnosti, opredeljene kot »druge 
operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot 
pridobitno dejavnost, uvaja pojma »gasilec pripravnik« in 
»gasilec veteran«, ki bosta pod pogoji, določenimi v zakonu, 
lahko sodelovala v intervencijah kot operativna člana. 
Podrobneje opredeljuje pojem »gasilske nepremičnine«, ki 
jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
Predlog zakona ureja področje evidenc, ki jih bodo vodili 
upravičenci, in sicer ministrstvo, pristojno za gasilstvo, 
Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih 
gasilcev, ter upravičenost do vpogleda v evidence. Predlog 
tudi na novo ureja posebne pogoje, ki jih morajo izpoln-
jevati kandidati za poklicnega gasilca, poklicni gasilci, ki 
kot operativni vodje vodijo delo v poklicni gasilski enoti, 
in poklicni gasilci, ki kot poveljniki vodijo operativno delo 
v poklicni gasilski enoti.
Predlog zakona uvaja možnost organiziranja skupne gas-
ilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem 
industrijskem kompleksu. Na področju usposabljanja 
novela natančneje določa, katera usposabljanja se izvajajo 

le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije 
oziroma druga pooblaščena institucija.
Predlog zakona v 26. členu uvaja novost pri zavarovanju 
prostovoljnih gasilcev, in sicer, da lahko občina za njih 
zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja. 
35. člen predloga zakona dodaja nov četrti odstavek, ki 
določa, da stroške povezane z vodenjem intervencijami 
krije lokalna skupnost oz. država.
Posodablja se tudi področje aktiviranja gasilskih enot. 
Predlog opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot 
širšega pomena in daje podlago za določitev posebnega 
alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto 
sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 15. 6. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

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

ODLOK O OKVIRU ZA PRIPRAVO 
PRORAČUNOV SEKTORJA DRŽAVA 
ZA OBDOBJE OD 2020 DO 2022 
(OdPSD20–22)
Odlok je bil 26. aprila 2019 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Odlok določa okvir za pripravo proračunov sektorja država 
za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2022.

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O 
GASILSTVU (ZGas-C)
Zakon je bil 8. aprila 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
valjati pa je začel naslednji dan po objavi.
Zakon določa plačilo dodatka za stalnost za poklicne gasilce 
in poračun dodatka za nazaj, in sicer od 1. januarja 2018. 

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE 
O NAPREDOVANJU URADNIKOV V 
NAZIVE
Uredba je bila 12. aprila 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
Uredba določa spremembe pri napredovanju uradnikov 
v nazive, in sicer o napredovanju odloči predstojnik v 60 
dneh od izteka roka. Uradnik napreduje v višji naziv 1. 
novembra, pravice iz višjega naziva pa mu pripadajo od 
1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugoto-
vljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

UREDBA O ODPADNIH NAGROBNIH 
SVEČAH
Uredba je bila 19. aprila 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa začne petnajsti dan po objavi.
Uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi 
svečami, da se zagotovijo njihovo ločeno zbiranje od dru-
gih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi 
frakcijami komunalnih odpadkov, ter njihovo recikliranje 
in drugi načini obdelave.

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O 
RAZPOREJANJU PRISTOJBINE ZA 
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
Uredba je bila 19. aprila 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
V Uredbi se priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot 
priloga sestavni del te uredbe.

PRAVILNIK O VRSTAH DEJANSKIH RAB 
DELA STAVBE IN VRSTAH PROSTOROV, 
KI PRIPADAJO DELU STAVBE
Pravilnik je bil 5. aprila 2019 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik določa vrste dejanskih rab dela stavbe in nji-
hove šifre, ki se vodijo v katastru stavb, vrste prostorov, 
ki pripadajo delu stavbe, in njihove šifre, ki se vodijo v 
katastru stavb, ter dejansko rabo dela stavbe s povezavo na 
klasifikacijo vrst objektov CC-SI v skladu s predpisom, ki 
ureja razvrščanje objektov.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1197/odlok-o-okviru-za-pripravo-proracunov-sektorja-drzava-za-obdobje-od-2020-do-2022-odpsd20-22
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1030/zakon-o-dopolnitvi-zakona-o-gasilstvu-zgas-c
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1040/uredba-o-spremembi-uredbe-o-napredovanju-uradnikov-v-nazive/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1187/uredba-o-odpadnih-nagrobnih-svecah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1191/uredba-o-spremembi-uredbe-o-razporejanju-pristojbine-za-vzdrzevanje-gozdnih-cest
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0922/pravilnik-o-vrstah-dejanskih-rab-dela-stavbe-in-vrstah-prostorov-ki-pripadajo-delu-stavbe
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR: PROCESNI KORAKI PRI 
OBČINSKIH JAVNIH RAZPISIH IN 
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI 
POSLOVANJU OBČIN
Združenje občin Slovenije  je v sodelovanju z Računskim 
sodiščem RS pripravilo seminar, na katerem je bilo preko 
80 udeležencev  seznanjenih s  pomenom in smiselnostjo 
izvajanja revizij računskega sodišča ter najpogostejših 
nepravilnostih, ki jih je Računsko sodišče RS ugotovilo 
pri izvedenih pregledih poslovanja občin.
Mag. Aleksej Šinigoj, vrhovni državni revizor za lokalno 
samoupravo je udeležence v prvem delu seznanil z ugotovi-
tvami in usmeritvami  Računskega sodišča RS pri revizijah 
poslovanja občin, z načrtovanim revidiranjem poslovanja 
občin v letu 2019, izvedenimi tematskimi revizijami 
poslovanja občin v letih 2017 – 2019, z najpogostejšimi 
nepravilnostmi pri revizijah pravilnosti poslovanja občin, 
z revizijami v izvajanju in s področji posebne pozornosti 
RS pri revidiranju poslovanja občin.
V drugem delu pa je državna notranja revizorka Nataša 
Zorko slušateljem podrobno podala, kje naj bodo občine še 
posebej pozorne pri občinskih javnih razpisih z izpostavit-
vijo priporočljivih načinov postopanja v teh poslovnih 
procesih, ki smo jih izoblikovali znotraj Skupne notran-
jerevizijske službe ZOS na podlagi izvedenih notranjih 
revizij poslovanja občin.  

DELAVNICA: OCENJEVANJE 
IN NAPREDOVANJE JAVNIH 
USLUŽBENCEV V LETU 2019 TER 
RAZMERJA MED JAVNIM ZAVODOM IN 
OBČINO USTANOVITELJICO
18. aprila smo v sodelovanju z Inštitutom Idealis izvedli 
delavnico Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev 
v letu 2019 ter razmerja med javnim zavodom in občino 
ustanoviteljico. Na delavnici je  predavateljica, mag. Edita 
Dobaj,  udeležencem predstavila ocenjevanja in napre-
dovanja za subjekte javnega sektorja po Uredbi o napre-
dovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbi o 

napredovanju uradnikov v nazive. Področje ocenjevanja 
delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev v 
višji plačni razred je bilo z novo ureditvijo plačnega sistema 
javnega sektorja 1. 8. 2008 bistveno spremenjeno. Ob 
ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja 
javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno sistem-
sko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, ki so 
bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje. 
Udeleženci so tako dobili jasen pregled nad zakonodajo, 
predpisi, postopki ocenjevanja in napredovanja javnih 
uslužbencev, z vključenimi interventnimi ukrepi na tem 
področju. S pomočjo pridobljenega znanja bodo lahko 
pravilno vodili postopke ocenjevanja javnih uslužbencev 
ter napredovanja v višji naziv ali plačni razred. 
Občine za opravljanje javnih gospodarskih služb usta-
novijo tudi javne zavode. Na predavanju je predavateljica 
podrobneje pojasnila razmerja med javnim zavodom in 
občino ustanoviteljico, s posebnim poudarkom na aktu o 
ustanovitvi, statutu in sistemizaciji javnega zavoda.  
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5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

NA MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE 
O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O 
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
26. aprila je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek, 
katerega tema je bil predlog Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2). Ministrstvo je prejelo pripombe od 
več kot 80 deležnikov in jih čaka še težko usklajevanje. V 
načrtu pa je, da bi Vlada RS predlog zakona obravnavala 
do junija 2019. 
Pripombe k predlogu zakona je poslalo tudi združenje, 
navezujejo pa se predvsem na imenovanje pooblaščene 
osebe, kako je s konflikti interesov in pa prosili smo za 
podaljšanje rokov v prehodnih določbah. S strani minis-
trstva je bila sprejeta pripomba glede zahtevnosti izobrazbe 
in upamo, da bo tudi upoštevana. Pozdravili smo določilo 
2. odstavka 49. člena, ki omogoča imenovanje pooblaščene 
osebe za občine tudi v okviru medobčinskih uprav oz. 
združenj občin. 
V zvezi s prošnjo za pojasnilo, v katerem primeru bo šlo 
za konflikt interesov, če se imenuje za pooblaščeno osebo 
nekdo, ki je že zaposlen v občinski upravi, je bilo dano 
kratko pojasnilo, da se zavedajo, da lahko pride do težav, 
predvsem pri manjših občinah z manjšim št. zaposlenih. 
Šlo naj bi se v smeri, da stvari ne bi bile tako strogo 
določene, vendar dokončne rešitve še nimajo.
Podali smo tudi predloge za podaljšanje rokov prilagoditev 
v končnih določbah, vendar podaljšanja rokov ne bo. 
Ob koncu sestanka se je razprava dotaknila tudi pereče 
teme zniževanja stroškov občinam in s tem povezane 
povprečnine. Ministrstvo za pravosodje je v lanskem letu, 
v okviru izračunov povprečnih stroškov občin, ocenilo, da 
so imele občine stroške iz naslova prilagoditve poslovanja 
z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov v višini 
550.000€. Ta znesek je bil vštet tudi v višino povprečnine. 
Ministrstvo nas je zaprosilo za posredovanje podatkov 
kakšni so bili dejanski stroški občin, saj bi želeli iti občinam 
nasproti in zagotoviti dodatna sredstva. Zagotovili pa so, 
da znesek ne bo nižji od 550.000€. 

Zato bi vas prosili za posredovanje podatka koliko 
sredstev ste namenili za uskladitev poslovanja občine z 
določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (imenovanje 
pooblaščene osebe, informacijska prilagoditev….), in sicer 
do 10. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdru-
zenjeobcin.si

SREČANJE Z MINISTROM ZA OKOLJE 
IN PROSTOR SIMONOM ZAJCEM
V petek 12.4.2019 je na pobudo Združenja občin Slovenije 
na Ministrstvu za okolje in prostor potekalo srečanje s 
predstavniki združenj in ministrom Simonom Zajcem, 
kjer so bile predstavljene spremembe gradbene zakonodaje 
(Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti), Predlog Zakona 
o katastru nepremičnin in Zakon o evidentiranju 
nepremičnin. 
Na srečanju je državni sekretar predstavil predvidene 
spremembe gradbenega trojčka, ki za Gradbeni zakon 
predvideva spremembe glede obveznosti pridobivanja 
dovoljenj in prijave začetka del, spremembe v postopku 
pridobivanja dovoljenj, spremembe pri inšpekcijskih 
ukrepih in prometu z nepremičninami.
Zakon o urejanju prostora predvideva spremembe na 
prostorskem načrtovanju- vsebinska pravila, pri postopke 
priprave prostorskih izvedbenih aktov in lokacijska preveri-
tev. Na ukrepih zemljiške politike- opremljanje stavbnih 
zemljišč, komunalni prispevki.
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti pa predvideva 
spremembe pri odpravi ugotovljenega neskladja prehodnih 
obdobij za pooblaščene arhitekte in inženirje s prehodnim 
obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitek-
turno in inženirsko dejavnost in v delu ukinitve pravice 
matične sekcije, da zahteva nadzor nad namensko uporabo 
sredstev zbornice. 
S strani Geodetske uprave RS je bil predstavljen tudi 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki v celoti nadomešča 
zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006. V okviru 
projekta e-prostor, ki je financiran s strani kohezije, so pris-
topili tudi k informacijski prenovi vseh njihovih evidenc, 
ki so bile razdrobljene. Vsi podatki se bodo sedaj vodili kot 
celota in ne več razdrobljeno. Osnovni namen celotnega 
zakona je uvesti e-poslovanje v celotno poslovanje in s tem 
skrajšati evidentiranje nepremičnin in strankam zagotoviti, 
da čimprej pridejo do željenih informacij. Gre za celotno 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MP_PREDLOG_ZVOP-2_25.3.2019.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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prenovo zakona. Pričetek uporabe zakona se predvideva 
konec leta 2021, ko bodo že prenovili procese, potem 
pridejo tudi evidentiranja po novem procesu.
Na sestanku je bil sprejet sklep, da vsako združenje imenuje 
dva predstavnika v koordinacijsko skupino, ki bo pred 
javno obravnavo, pregledalo spremembe in jih nadgradilo 
s stališči občin, oblikovalo popravke v predvidenih spre-
membah zakonodaje ter  se uskladilo z ministrstvom, 
preden gre zadeva v javno obravnavo.

ČLANI DELOVNE SKUPINE S 
PREDSTAVNIKI MINISTRSTEV NA 
DEVETIH SESTANKIH O NIŽANJU 
STROŠKOV OBČINAM
Člani delovne skupine so se v mesecu aprilu sestali na 
devetih sestankih, na katerih so s predstavniki ministrstev 
podrobno pregledali predloge sprememb predpisov, ki bi 
občinam prinesle nižje stroške. Vsi si želimo, da bi bili 
učinki vidni v najkrajšem možnem času.
S predstavniki MGRT smo se na temo pogrebne in 
pokopališke dejavnosti sestali dvakrat. Med drugim prihaja 
do težav pri tolmačenju pojma grobnine in posledično se 
pojavljajo težave pri obračunavanju.
S predstavniki MF, MJU in MGRT smo se sestali na temo 
Zakona o financiranju občin, natančneje sofinanciranju 
investicij. Da je treba postopke poenostavit so se strinjali 
vsi udeleženci sestanka. Da stvari postajajo nevzdržne opo-
zarja tudi MGRT, saj pet ljudi letno pregleda več kot 600 
projektov, pripravi več kot 400 pogodb in tako zmanjka 
časa za kontrolo na terenu, na kar jih vsako leto opozori 
Računsko sodišče. Tudi predstavniki MF se strinjajo, da 
je treba stvari poenostvit, vendar opozarjajo, da bodo vz-
trajali pri transparentnosti. Sestanka delovne skupine se je 
udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj, ki je kot že 
ničkolikokrat opozoril na težave pri črpanju investicijskih 
sredstev. Povedal je, da je skrajni čas, da se nekaj naredi, 
da gre to ven iz državnega NRP, poudaril pa je, da je treba 
biti previden pri iskanju rešitve. Dogovorjeno je bilo, da se 
bodo pristojni do sredine maja pripravili predlog rešitve.
Na sestanku s predstavniki pravosodnega ministrstva so 
člani delovne skupine razpravljali o določilih Zakona o 
prekrških, predloga Zakona o prekrških, predloga Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri slednjem smo 
opozorili na spornost dejstva, da župani in podžupani ne 

morejo biti v nadzornih svetih zavodov in v zvezi s tem 
bo dano pisno pojasnilo. V razpravi o Zakonu o prekrških 
so pristojni zaotovili, da bodo, ko bo zakon noveliran, 
upoštevali pripombe  oz. opozorila združenj, poenostavili 
bodo vročanje v tujino.
Na seji s predstavniki Ministrstva za zdravje je bila tema ob-
vezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne in ugotovili 
smo, da se teorija na izvaja v praksi, na kar se pa opozarja 
že od leta 2014. Podan je bil predlog, da ministrstva prip-
ravijo novo interpretacijo zakona, in sicer na tisto prejšnjo. 
Dogovorjeno je bilo, da se do sredine maja pripravi predlog 
rešitev s strani ministrstev, ki se bodo tudi sestala na to 
temo. Druga tema je bil poračun zavarovanj za brezposelne 
nazaj. Problem se pojavi, ko se želi občina prijavit na razpis 
in se ne more, ker naj bi imela izkazan dolg do države. 
Dogovorjeno je bilo, da bo finančno ministrstvo pripravilo 
navodilo davčnim uradom kako postopati, da bi vse to 
hitreje teklo. Prav tako bo pripravljeno pojasnilo FURS 
kako je z zaračunavanjem zamudnih obresti v primerih, ko 
za njihov nastanek ni kriva občina. Izpostavljeno je bilo, 
da ni prav, da se občinam to zaračunava. 
Na seji s predstavniki MIZŠ je bila razprava namenjena za-
konu o izobraževanju odraslih, prevozih v šolstvu, zakonu o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, zakonu o vrtcih. 
V razpravi o izobraževanje odraslih je bilo povedano, da naj 
bi s 1.1.2020 zaživel sistem javne mreže na tem področju. 
Razhajanja so pri načinu financiranja, pri ustanoviteljskih 
pravicah, investicijah... V razpravi o prevozih otrok ni bilo 
doseženega dogovora, saj so še vedno razhajanja o tem 
kaj in koliko naj se financira. Bo področje financiranja 
prevozov otrok ponovno dano v razpravo, ko se bo odpiral 
Zakon o osnovni šoli, predvidoma drugo leto.
V razpravi o določilih zakona o usmerjanju otrok s poseb-
nimi potrebami se je pokazalo, da imajo občine nemalo 
težav tudi pri financiranju financiranjem prevoza otrok, 
sofinanciranjem investicij v šole in vrtce, kamor so otroci 
s posebnimi napoteni itd. Razhajanj je še veliko, podan 
pa je bil predlog, da bi občina financirala prevoze do prve 
šole.  Na MIZŠ pripravljajo normative, ki bodo drugače 
opredelili kadre za delo z otroki s posebnimi potrebami v 
vrtcih. Sedaj zbirajo podatke od vrtcev in pripravljajo neka 
analizo. Težave pa so tudi pri financiranju spremljevalcev 
otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah in tudi tu 
bodo še potrebni pogovori.
Pri razpravi o Zakonu o vrtcih je bil med drugim podan 
predlog, da bilo smotrno določit neko periodično obdobje 
kontrole vrtcev, ki so vpisani v razvid. Prav tako pa je bilo 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234


11

April 2019

predlagano, da bi se moralo dodati določilo, da se privatni 
vrtec financira v primeru, da občina v javnem vrtcu nima 
dovolj prostih mest. 
Sestali pa smo se tudi s predstavniki MJU na temo Zakona 
o javnem naročanju in Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zakon o 
javnem naročanju bo v drugi polovici leta dan v javno 
razpravo, združenja pa bomo pozvana k aktivnem sode-
lovanju. Pereča tema je bil zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer zbližanja 
stališč še ni. 
S predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so se pred-
stavniki delovne skupine sestali na temo Zakona o cestah 
in Zakona o žičniških napravah Zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb. V razpravi o Zakona o cestah je 
bilo sklenjeno, da se ta zaenkrat ne bo spreminjal. Ko pa 
ga bodo odpirali, pa naj bi se mogoče šlo v smeri, da bi 
strošek postavitve in vzdrževanja semaforjev v celoti prešel 
na državo. Glede ostalih stroškov zbližanja stališč ni bilo.  
Delovna skupina bo z delom nadaljevala v mesecu maju.

OŽJA DELOVNA SKUPINA ZA 
ZNIŽANJE STROŠKOV PRIPRAVILA 
PRVO VMESNO POROČILO IN NAŠLA 
ZA 30 MILIJONOV POTENCIALNIH 
PRIHRANKOV 
Člani vladne delovne skupine za pripravo predlogov 
sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin so 
se sestali v svoji ožji sestavi in obravnavali prvo vmesno 
poročilo. Po besedah ministra za javno upravo Rudija 
Medveda v je skupina v kratkem času že prišla do rezul-
tatov. Do sedaj so našli možnost, da stroške občin znižajo 
za 31 milijonov evrov. V Združenju občin Slovenije smo 
zadovoljni, ugotavljamo pa, da bo za nekatere naloge občin 
treba zagotoviti dodatna sredstva in jih po besedah članice 
delovne skupine Mihaele Smrdel ne bo mogoče rešiti le 
s prihranki.
Delovna skupina za pripravo predlogov sprememb za-
konodaje za zmanjšanje stroškov občin, ki je delo začela 
20. februarja, je po besedah ministra Medveda v precej 
kratkem času naredila veliko. Tako je že nekaj otipljivih 
rezultatov, kje vse bodo lahko občine razbremenjene 
stroškov, konkretnejše vsebine pa bodo predstavljene do 
konca maja. 

Doslej so našli možnosti za znižanje stroškov v višini 31,4 
milijona evrov letno, za kar pa bo treba spremeniti nekaj 
zakonov. Kot je na novinarski konferenci po sestanku de-
lovne skupine pojasnil vodja službe za lokalno samoupravo 
na ministrstvu Roman Lavtar, gre za nekatere naloge, za 
katere je bilo ugotovljeno, da ne sodijo v pristojnost občin, 
ampak države. To so opravljanje mrliško pregledne službe, 
plačevanje pogrebnin, stroški, ki se nanašajo na izvajanje 
dejavnosti družinskega pomočnika, ter stroški za zdravst-
veno zavarovanje brezposelnih. 
Poleg omenjenih 31 milijonov evrov minister Medved 
pričakuje še bistveno večje učinke, saj je »bazen, v kat-
erega posegajo, velik«. Tudi g. Lavtar je poudaril, da ta 
številka ni dokončna, saj za mnoge rešitve ta hip še ne znajo 
izračunati finančnega učinka.  Junija pa bo vladi predlagan 
nabor konkretnih ukrepov. Poleg tega pa delovna skupina 
namerava vladi predlagati spremembo njenega poslovnika, 
in sicer tako, da bi moral katerikoli državni organ, ki pri-
pravlja predpis v pristojnosti občin, rešitve pri pripravi 
uskladiti z občinami. 
Ne bodo pa vse predvidene spremembe prinesle finančnih 
učinkov, pač pa tudi druge rešitve, ki bodo občine na-
redile prijaznejše in dostopnejše. Gre predvsem zato, da 
se občine razbremeni administrativnih ovir. Delovna 
skupina je pregledala 62 predpisov iz pristojnosti skoraj 
vseh ministrstev. 
Je pa minister Medved poudaril, da se zmanjševanja 
stroškov občin niso lotili zato, da bi ob zniževanju stroškov 
znižali tudi povprečnino. Napovedal je, da bo ob usk-
lajevanju o povprečnini za leto 2020 čas za prevetritev 
formule za njen izračun. 

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O 
IZZIVIH NA PODROČJU PRIMARNE 
RAVNI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
10. aprila 2019 je na Ministrstvu za zdravje potekal ses-
tanek, na katerem je razprava potekala o aktualni prob-
lematiki primarne ravni zdravstvenega varstva, predvsem 
težavah družinskih zdravnikov in napovedane odpovedi 
delovnega razmerja oz. iskanje rešitev zmanjšanja obre-
menitev družinskih zdravnikov tako v smeri zmanjševanja 
normativa kot v smeri zmanjševanja administrativnih 
obveznosti. 
S strani ministra za zdravje Aleša Šabedra in državnega 
sekretarja Tomaža Pliberša je bilo povedano, da se je 
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treba, poleg razpisa specializacij in odredbe za zaposlitev 
zdravnikov iz ne-EU držav, dogovoriti tudi o ukrepih, kako 
mlade zdravnike navdušiti da se odločajo za specializacijo 
družinske medicine in zaposlitev na primarnem nivoju.
S strani predstavnikov občin je bilo izpostavljeno, da so 
občine sicer  res ustanoviteljice zdravstvenih domov, vendar 
pa na kadrovsko politiko in financiranje v zdravstvenih 
domovih nimajo odločilnega vpliva. Opozorjeno je bilo 
tudi, da mreža nujne medicinske pomoči in urgentnih 
centrov še ni postavljena.

6  POBUDE IN MNENJA

TEŽAVE OBČIN, KJER SE DNEVNO 
BELEŽI ILEGALNE PREHODE MEJE 
Združenje občin Slovenije ja na Kabinet predsednika Vlade 
RS naslovilo dopis s prošnjo, da se prisluhne občinam, 
kjer se dnevno soočajo s problematiko ilegalnih prehodov 
mej. Namreč v zadnjih nekaj mesecih se ponovno beležijo 
povečani ilegalni prehodi mej. Teh ne more preprečiti niti 
žična ograja na meji. V dopisu opozarjamo na težave s 
katerimi se soočajo obmejne občine, ko ilegalni prebežniki 
pri prečkanju meje ne povzročajo le škode, temveč tudi 
ogrožajo sebe in širšo okolico. Dogaja se, da ljudje kurijo 
na prostem in imamo že prvo težavo – požarna ogroženost. 
Druga težava so vlomi v počitniške in stanovanjske objekte 
in ljudje se počutijo ogrožene. Tretja, in vsekakor ne zadnja 
težava, so odpadki, saj ti ljudje za sabo puščajo ogromne 
količine odpadkov. Da so ti odstranjeni mora poskrbeti 
občina in tako nastajajo nenačrtovani stroški. Ti stroški 
resnično niso zanemarljivi in mnogokrat občine ne vedo 
kako postopati. Prav tako v primerih teh odpadkov ni 
dokončnega stališča ali gre za komunalne odpadke ali je za 
pobiranje potrebna dodatna zaščita in posebna znanja in še 
bi lahko naštevali. V dopisu smo prav tako navedli primer 
Občine Kostel, kjer ocenjujejo, da je od skupne površine 
občine 80 % gozda, od tega je najmanj 1000 ha gozda, ki 
je po sedanjih izkušnjah prepredeno z migratskimi potmi. 
Glede na zahtevnost terena lahko človek v 1 h pregleda 1 ha 
površine, da bi našel odpadek. Po izračunih občine, v katere 
ni vštet prevoz odpadkov in uničenje, bi samo enkratna 
akcija pobiranja teh odpadkov občino stala 21.075€. Prav 
tako imajo občine težave tudi z vzdrževanjem zemljišč ob 
žični ograji, saj so na drugi strani meje tako kmetijska 
zemljišča kot tudi vodotoki. Vzdrževanje je potrebno, 
saj lahko prihaja do nezaželenih zaraščanj, ki pa lahko 
povzročijo tudi nemalo nepotrebnih težav – npr. večja 
poplavna ogroženost. 
Občine se obračajo na pristojna ministrstva z željo, da bi 
se našle rešitve, vendar smo prepričani, da je treba iskati 
rešitve na nivoju celotne Vlade RS in ne zgolj posameznih 
ministrstev. Na to so bili predstavniki Ministrstva za no-
tranje zadeve opozorjeni na seji delovne skupine za znižanje 
stroškov občin, ki je 22. 3. 2019 potekala na Ministrstvu 
za javno upravo. Dogovorjeno je bilo, da se bo informacija 
predala Uradu Vlade za oskrbo in integracijo migrantov ter 
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da bo s predstavniki občin sklican tudi sestanek. Odgovora 
do danes še nismo prejeli. 
Zadeve povezane z ilegalnimi prehodi oziroma migracijami 
so stvar vseh nas in ne le občin ob meji, zato menimo, da 
bi bilo prav, da jim Vlada RS prisluhne in tudi finančno 
pomaga. Strinjamo se, da je treba ljudem v stiski pomagati 
in občine so vedno prve, ki to storijo, vendar tega žal 
dolgoročno ne bodo zmogle same. Združenje občin 
Slovenije je že v letu 2015, ko smo bili vsi priča begun-
skemu valu, predlagalo, da stroški, ki nastanejo iz naslova 
ilegalnih prehodov ne bremenijo občinskih proračunov, 
oziroma bodo sredstva v celoti povrnjena s sredstvi, ki jih 
bo posebej v ta namen pravočasno zagotovila Vlada RS. 

ZAPIRANJE POSLOVALNIC POŠTE 
SLOVENIJE
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Pošto 
Slovenije poslalo dopis, v katerem ponovno opozarjamo 
na problematiko zapiranja poštnih poslovalnic. Gre za 
nesprejemljivo prakso in za nadaljevanje centralizacije 
države, s katero se na združenju nikakor ne strinjamo. 
Ne moremo razumeti zakaj se še vedno dogaja, da tako 
Pošta Slovenija kot banke zapirajo svoje poslovalnice 
in na ta način oddaljujejo storitve od uporabnikov. Ne 
razumemo, kako pristojni ne vidite, da ustvarjate državo 
dveh svetov. Ljudem na podeželju, v bolj oddaljenih 
krajih in obmejnih območjih onemogočate dostop do 
pomembnih storitev, ki so prebivalcem v večjih krajih 
in mestih samoumevne in dostopne na vsakem koraku. 
Tu zaprtje ene poslovalnice pomeni, da gredo uporabniki 
lahko le nekaj sto metrov naprej do naslednje poslovalnice 
in opravijo željeno storitev.  
Združenje občin Slovenije župane absolutno podpira v na-
meri, da želijo preprečit zaprtje poslovalnic Pošte Slovenija, 
saj ponekod izgubljajo več poslovalnic v občini. Zdi se 
nam nerazumljivo, da je pri tehtanju ali bo Pošta Slovenije 
zaprla poslovalnico ali ne odločujoče merilo dobiček. V 
obvestilih, ki jih prejemajo občine, Pošta Slovenije, kot 
alternativo ponuja uvedbo t.i. pismonoške pošte, vendar to 
ni in ne more biti enakovredno klasični poštni poslovalnici. 
Župani opozarjajo, da so njihovi občani deležni diskrimi-
nacije, kar je v času v katerem živimo nesprejemljivo. S 
tem se strinjamo in dodajamo, da se jim odvzema tudi 
razvojno noto, namesto, da bi dajali orodja za zagon in 

razvoj. Se bojimo, da bomo lahko žal ponovno ugotavljali, 
da se razvojne razlike med regijami povečujejo. 
Razumemo, da je treba slediti razvoju, ki ga narekuje 
razvoj elektronskega poslovanja in mobilnih naprav ter 
aplikacij, vendar predvsem starejša populacija ni vešča 
takega načina komuniciranja in poslovanja. Prepričani 
smo, da je možno najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za 
vse strani. Na poslovalnice 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. 
Minister za javno upravo Rudi Medved se je nedavno 
aktivno zavzel, da se krajevni uradi po občinah ne bodo 
več zapirali in verjamemo, da se lahko najde ustrezna 
rešitev tudi pri zapiranju poštnih poslovalnic. Tako smo z 
dopisom apelirali tako na Vlado RS kot na Pošto Slovenije, 
ki je v državni lasti, da skupaj z občinami najdejo ustrezne 
rešitve, ki bodo v zadovoljstvo vseh strani.     

ZAKON O AGRARNIH SKUPNOSTIH - 
ZASTOPANJE V DAVČNEM POSTOPKU 
- URGENCA
Združenje Občin Slovenije je 8. 3. 2019 Ministrstvu za 
finance poslalo, v katerem opozarjamo na oteženo izva-
janje določil Zakona o agrarnih skupnostih (Ur. list RS, 
št. 74/15), in sicer zlasti pri sklepanju pravnih poslov s 
premoženjem agrarne skupnosti, ki so kasneje predmet 
davčne obravnave. Ker odgovora še nismo prejeli, smo 
na Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo in 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno 
poslali dopis in naprosili za čimprejšnji odgovor. Prav tako 
pa smo zaprosili za čimprejšnji sklic sestanka, na katerem 
bi sodelovali predstavniki zgoraj navedenih ministrstev 
in občin ter katerega bi bila v nadaljevanju predstavljena 
pereča problematika. 
V letu 2015  je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/15 in je stopil 
v veljavo 17.10.2015 (v nadaljevanju ZAgrS). Zakon je 
bil sprejet z namenom zagotovitve pogojev za delovanje 
agrarnih skupnosti ter upravljanja in razpolaganja s 
premoženjem, kar dotlej ni bilo urejeno. Zlasti prodaja 
zemljišč v lasti številnih članov agrarnih skupnosti (veliko 
število solastnikov, med katerimi so tudi mrtvi in neznani) 
oz. ustanavljanje drugih stvarnih pravic, praktično ni bila 
mogoča. 
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Novi zakon se uporablja za tiste agrarne skupnosti, ki so iz-
vedle registracijo po novem in so vpisane v register agrarnih 
skupnosti, pri njihovem premoženju pa je v zemljiški knjigi 
vpisana zaznamba »agrarna skupnost a.s.«.  
Kar nekaj agrarnih skupnosti je že izvedlo preoblikovanje 
po novem zakonu ter izvedlo vpise v register agrarnih 
skupnosti. Nekatere se že aktivno pripravljajo na prodajo 
premoženja – predvsem prodajo stavbnih zemljišč, ki že 
služijo kot funkcionalna zemljišča k stavbam oziroma so v 
uporabi tretjih oseb (na  njih so postavljeni stanovanjski in 
drugi objekti…), lastninsko pravnih razmerij pa doslej na 
njih ni bilo mogoče urediti. Želja večine je, da se neurejeno 
stanje uredi čim prej. 
Interes za nakup premoženja agrarnih skupnosti imajo tudi 
občine,  ki za izvedbo zastavljenih projektov potrebujejo 
predvsem dele stavbnih zemljišč v lasti agrarnih skupnosti. 
Nemalo je tudi primerov, ko po nepremičninah agrarnih 
skupnosti potekajo kategorizirane ceste in drugi javni 
infrastrukturni objekti, ki še vedno niso lastniško urejeni. 
Žal se izkazuje, da je kljub težko pričakovanem zakonu, ki 
je sicer dal podlago za prodajo takega premoženja in v ta 
namen celo predpisal drugačna pravila glede upravljanja 
s solastnino, kot so predpisana s Stvarnopravnim zakoni-
kom, sklepanje pravnih poslov, ki so kasneje predmet 
obdavčitve v davčnem postopku oteženo, oz. neizvedljivo. 
Zakon namreč navaja, da agrarna skupnost sicer ni pravna 
oseba, da pa ima sposobnost biti stranka v sodnih, up-
ravnih in drugih, razen davčnih postopkih, ter posledično v 
nadaljevanju predsedniku ne daje pooblastila za zastopanje 
agrarne skupnosti v davčnih postopkih. Navedeno po-
meni, da finančna uprava agrarnim skupnostim ne izdaja 
odmernih odločb, temveč se le te vročajo posameznim 
članom, prav tako morajo napoved za odmero vložiti člani 
agrarnih skupnosti – lastniki nepremičnin. To je seveda 
skoraj neizvedljivo, saj so med člani novo registriranih 
agrarni skupnosti še vedno tudi pokojne osebe, povečini 
živeče v tujini. Tak način obravnave pomeni korak nazaj, 
zlasti pa to pomeni nasprotje novo zastavljenemu uprav-
ljanju solastnine v agrarni skupnosti.
Zlasti je težko razumeti, da agrarna skupnost a.s. la-
hko preko svojih organov izvede registracijo in upravlja 
premoženje članov agrarne skupnosti, da predsednik ob 
upoštevanju pravil in postopka v imenu članov agrarne 
skupnosti lahko sklepa pravne posle, s katerim se prenaša 
ali obremenjuje lastninska pravica (kot najpomembnejša 
pravica stvarnega prava !), ne more pa sodelovati v davčnem 
postopku, kot enem od »spremljajočih« postopkov v 

prometu  nepremičnin, in ki je pogojen s sklenitvijo 
konkretnega pravnega posla.   
Tako agrarne skupnosti kot tudi občine, ki smo v veliki 
večini solastnice v agrarnih skupnostih smo bili prepričani, 
da novi zakon prinaša tako težko pričakovane rešitve in 
podlage za upravljanje s premoženjem; agrarne skupnosti 
so navsezadnje v veliki večini tudi s tem namenom pris-
topale k registraciji. Sedaj žal ugotavljamo, da v tem delu 
zakona ni mogoče izvajati, posledično ne agrarne skup-
nosti ne občine ne moremo pristopiti k urejanju lastništva 
premoženja.  
Zakon o agrarnih skupnostih mora predvideti izjeme tudi 
pri postopkih obdavčitve v prometu z nepremičninami, 
ter pri tem upoštevati pravila drugačnega upravljanja s 
solastnino, kot ga sicer že v celoti zasleduje sprejeti ZAgrS. 
Problematika je resnično pereča in ne zadeva le nekaj občin, 
zato je nujno, da se čimprej pristopi k iskanju ustreznih 
rešitev oz. če je potrebno tudi k spremembi zakona, in sicer 
na način, da bo omogočeno sklepanje pravnih poslov, ki 
bodo lahko tudi realizirani.  

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV ZOS 
V DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO 
RESOLUCIJE O NACIONALNEM 
PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH V  REPUBLIKI SLOVENIJI ZA 
OBDOBJE OD 2021 DO 2027 
Združenje občin Slovenije je na poziv Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport v delovno skupino za pri-
pravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v  Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030 
imenovalo članico in nadomestno članico. Za članico je 
bila imenovana Nataša Rupnik iz Občine Mirna Peč, za 
nadomestno članico pa Mateja Eržen iz ZOS. 
V skladu z določili Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-
1) se v Sloveniji  javni interes v izobraževanju odraslih 
določa z nacionalnim programom izobraževanja odraslih. 
Veljavna Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 do 2020 
(Uradni list RS, št. 92/07) se izteka, zaradi česar je potrebno 
čimprej pristopiti k pripravi novega strateškega dokumenta 
za obdobje po letu 2020. Z namenom priprave izhodišč 
in predloga besedila za novo Resolucijo na nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 
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obdobje od 2021 do 2030, želi MIZŠ oblikovati delovno 
skupino, v kateri bodo poleg  pristojnih ministrstev sode-
lovali tudi predstavniki deležnikov s strani gospodarstva, 
izvajalcev, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in 
stroke.

PRIPOMBE NA PREDLOG 
OPERATIVNEGA NAČRTA O 
SODELOVANJU MINISTRSTEV PRI 
PRIPRAVI REGIONALNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021-2027
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu gospodarski raz-
voj in tehnologijo poslalo pripombe na predlog Operativni 
načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih 
razvojnih programov za obdobje 2021–2027.
V kratkem povzetku operativnega načrta pristojni navajajo, 
da po oceni SVRK s pisanjem programa oziroma programov 
evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ni 
smiselno začeti, dokler ne bodo zaključena vsaj pogajanja 
v okviru večletnega finančnega okvira EU in bo torej 
znan dokončen razrez sredstev po državah, kohezijskih 
regijah in skladih, zahtevana osredotočenost sredstev in 
višina ter način obračunavanja nacionalnega prispevka. Po 
predvideni časovnici naj bi se priprava programov začela 
v letu 2020, zaključevanje in potrditev pa se pričakuje 
šele v letu 2021. Gre za izredno pomemben dokument 
in k pripravi nabora projektov je treba pristopiti tudi v 
sodelovanju z občinami. 
O naslednji finančni perspektivi je razprava tekla tudi na 
Skupščini Združenja občin Slovenije in županje in župani 
so se strinjali, da je treba pristopiti k pripravi nabora 
projektov, ki bodo odražali dejanske potrebe občin in 
njihovih prebivalcev. Te imajo prednost pred t.i. mehkimi 
vsebinami. Treba je razumeti, da nekatere občine nimajo 
urejene osnovne infrastrukture, razvojni programi pa jim 
narekujejo izgradnjo kolesarskih stez in izvedbo različnih 
izobraževanj ter usposabljanj. Opozorili smo, da ne gre 
zato, da te vsebine niso pomembne, gre za to, da je treba 
določiti prioritete in na podlagi njih pripraviti programe, 
katerih rezultati bodo dali dodano vrednost na terenu. Ko 
so osnove narejene, pa občine lahko izvajajo programe s 
t.i. mehkimi vsebinami. Občine se bile v sedanji finančni 
perspektivi večkrat neprijetno presenečene nad dejstvi, da 
po drugih državah EU izvajajo infrastrukturne projekte, 

ki se financirajo iz kohezijskih sredstev. Temu se je treba 
v prihodnje izognit.   
Na združenju smo že pristopili k pripravi predlogov vsebin 
projektov, ki bodo lahko tudi vaša osnova in podlaga v 
pogajanjih za pripravo projektov naslednje finančne 
perspektive. 
Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU 
za obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske 
politike in za Slovenijo predlog predvideva skoraj 3,1 mili-
jarde evrov kohezijskih sredstev, kar je sicer devetodstotni 
rez v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom, 
pa vendar gre za pomembna razvojna sredstva, katera je 
treba počrpati. 
Prav tako pa smo ministra za javno upravo Rudija Medveda 
že prosili za sodelovanje in pozvali, da pri pripravi projek-
tov za naslednjo finančno perspektivo upoštevajo realno 
stanje na terenu in potrebe občin, katere naj tudi pozovejo 
k sodelovanju. 

DOPUSTNOST OBDELAVE OSEBNIH 
PODATKOV ZA POTREBE JAVNIH 
RAZPISOV V OBČINAH 
V Združenju občin Slovenije je Informacijskemu 
pooblaščencu poslalo dopis z  vprašanjem povezanim z 
obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvedbe javnih 
razpisov. 
Občine dodeljujejo sredstva oziroma zagotavljajo sofi-
nanciranje projektov in programov nevladnih organizacij 
z različnih področij delovanja (šport, kultura, turizem, 
mladinske dejavnosti, ipd.). V ta namen objavljajo in iz-
vajajo javne razpise. Občine v razpisnih obrazcih pogosto 
zahtevajo tudi podatke o določeni skupini uporabnikov. 
Zlasti gre za primere, ko se zahteva predložitev osebnih po-
datkov (ime in priimek in naslov člana društva), za potrebe 
ugotavljanja upravičenosti do proračunskih sredstev 
oziroma izbire izvajalcev. Naj navedemo primer: Občina 
prijavitelju (društvu) v javnem razpisu na področju športa 
dodeljuje točke po različnih merilih. Eno izmed meril je 
tudi »število članov«, po katerem društvo točke pridobi le 
za (toliko) število članov, ki imajo stalno prebivališče v tej 
občini. Da bi občina pridobila informacije o članstvu v 
dotičnem društvu, kot obvezno prilogo k prijavi na javni 
razpis zahteva tudi evidenco o članih društva, tako da 
mora ta evidenca vsebovati podatke o imenu in priimku 
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posameznega člana društva ter podatek o njegovem stal-
nem prebivališču.   
Glede na navedeno ter upoštevajoč ZVOP-1 (zlasti 8., 
9. in 10. člen) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posa-
meznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/
ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) se zato občinam 
porajajo naslednji dvomi:
1. Ali lahko občina na opisan način (v razpisnih obrazcih 

se zahteva podatke o članstvu v nevladni organizaciji) 
za potrebe ugotavljanja upravičenosti do sredstev iz 
občinskega proračuna oziroma za potrebe izbora izva-
jalca pridobiva oziroma obdeluje te osebne podatke?

2. V kolikor občina lahko pridobi oziroma obdeluje te 
osebne podatke:

a. Ali se ti podatki (na primer evidenca o članstvu) 
skupaj s prejeto vlogo prijavitelja, lahko hranijo v 
spisu zadeve javnega razpisa?

b. Ali se morajo ti podatki uničiti takoj, ko jih je občina 
uporabila za namen, za katerega jih je pridobila?

Pojasnil še nismo prejeli.

7  VPRAŠANJA OBČIN

OBJAVA PODATKOV O PREJEMNIKIH 
IN VIŠINI PREJETIH SREDSTEV 
SUBVENCIJ OZIROMA DRUGIH OBLIK 
SOFINANCIRANJ IZ JAVNIH RAZPISOV
Na Združenje se je obrnila občina, ki se je znašla v precepu 
glede obveznosti objave podatkov o prejemnikih in višini 
prejetih sredstev iz javnih razpisov, ki so fizične osebe. 
Občina je seznanjena z zahtevo 4. točke prvega odstavka 
10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, 
4. točke 9. člena Uredbe o posredovanju in ponovni up-
orabi informacij javnega značaja (v nadaljevanju: Uredba) 
in 10. členom Uredbe, torej z zahtevo, da je dolžna na svoji 
spletni strani objaviti podatke o višini in vseh prejemnikih 
sredstev (tako pravne kot fizične osebe) iz javnih sredstev, 
razen kadar dodeljuje subvencije za bivanje študentov 
oziroma izvaja izplačila posameznikom na področjih 
štipendiranja, zaposlovanja, družine, pokojninskega in 
zdravstvenega zavarovanja ter socialnih zadev.
Vendar pa se ji zaradi zahtev predpisov glede varovanja 
osebnih podatkov kljub temu postavljajo naslednja 
vprašanja:
1. Ali mora občina vselej zagotoviti objavo osebnega 

podatka (ime in priimek) fizične osebe, ki je prejemnik 
sredstev po občinskem javnem razpisu oziroma

2. Ali je podana omejitev, da se v določenih razpisih, 
kjer so prejemniki sredstev fizične osebe, ti podatki 
ne smejo objaviti?

Vprašanje smo poslali na naslov Informacijskega 
pooblaščenca, odgovora pa še nismo prejeli.

TVEGANJE DODELITVE NEDOVOLJENE 
DRŽAVNE POMOČI
Na Združenje občin Slovenije se je obrnila občina, ki se ji 
je postavila dilema glede zakonitosti financiranja določenih 
stroškov subjektu zasebnega prava ter s tem povezanim 
tveganjem dodelitve nedovoljene državne pomoči. Občina 
bo postavila polnilnico za električna vozila. Lastnik te 
polnilnice bo občina. Polnilnica bo priključena oziroma 
se bo napajala iz elektro priključka, ki je v lasti pravne 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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osebe zasebnega prava, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo 
oziroma fizične osebe, ki je soustanovitelj te družbe.
Za potrebe delovanja polnilnice za električna vozila 
BI stroške električne energije poravnala občina, tako 
da bi sredstva na podlagi pogodbe nakazovala lastniku 
električnega priključka, to je pravni osebi zasebnega prava 
oziroma fizični osebi, ki je soustanovitelj te družbe. 
Občini se zato postavljajo naslednja vprašanja:
1. Ali je oziroma bo s financiranjem stroškov električne 

energije temu subjektu zagotavljala nedovoljeno državno 
pomoč?

2. Ali po vašem mnenju obstaja kakšna druga ovira oziroma 
tveganje, da bi se navedena izplačila lahko štela kot nedo-
voljena ali nezakonita, ker občina pri pristojnem organu 
predhodno ni opravila ustrezne priglasitve?

Vprašanje smo poslali na Ministrstvo za finance, odgovora 
še nismo prejeli.

UPRAVLJANJE S STVARNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE  
V Združenju občin Slovenije na Ministrstvo za javno up-
ravo poslalo vprašanje občine članice v zvezi z upravljanjem 
s stvarnim premoženjem občine. Občina bo postavila pol-
nilnico za električna vozila. Lastnik te polnilnice bo občina. 
Polnilnica bo sicer postavljena na zemljišču v zasebni lasti, 
vendar pa je občina z lastnikom zemljišča (že) sklenila 
služnostno pogodbo. Polnilnica bo priključena oziroma 
se bo napajala iz elektro priključka, ki je v lasti lastnika 
služečega zemljišča. Ta subjekt je pravna oseba zasebnega 
prava, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo oziroma fizična 
oseba, ki je soustanovitelj te družbe.
Občini je poznana določba 19. člena ZSPDSLS-1, ki pravi 
da je upravljavec stvarnega premoženja občine lahko le 
občina ali pa oseba javnega prava, zato se ji na podlagi 
zgoraj opisane situacije postavlja naslednje vprašanje:
»Ali se šteje, da je družba oziroma fizična oseba, ki plačuje 
stroške porabe električne energije v zvezi z delovanjem pol-
nilnice za električna vozila v lasti občine, upravljavec te pol-
nilnice (upravljanje nepremičnega premoženja namreč obsega 
tudi skrb za pravno in funkcionalno urejenost, v okviru kat-
erega upravljavec med drugim skrbi tudi za urejena razmerja 
z dobavitelji, ki zagotavljajo normalno rabo nepremičnine)? V 
kolikor tega subjekta ni mogoče določiti/opredeliti kot upravl-
javca polnilnice, na kakšen način oziroma kako lahko občina 

obravnava nastalo pravno razmerje z lastnikom zemljišča in 
električnega priključka?«
Odgovora še nismo prejeli.

ORGANIZIRANA PREHRANA V JAVNEM 
SEKTORJU-OBČINI
Na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo 
smo poslali vprašanje občine članice v zvezi z organizirano 
prehrano v javnem sektorju-občini. Občina se je odločila, 
da bo zaposlenim zagotovila toplo malico. Vrednost 
toplega obroka znaša 4,10 EUR. Hrano bo dobavitelju 
poravnala občina. Občina je seznanjena z ureditvijo 
sedmega odstavka 3. člena Aneksa h KPND (Ur. l. RS, 
št. 40/12), ki pravi: »V primeru zagotovljene brezplačne 
prehrane med delom ima javni uslužbenec možnost iz-
bire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem 
brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med 
delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če 
je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za 
prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike 
do višine zneska iz drugega odstavka tega člena«.
Pojavi pa se ji več vprašanj v zvezi s samo obravnavo 
povračila stroškov prehrane med delom, saj je v tem primeru 
višina regresa za prehrano med delom nižja (trenutno 3,81 
EUR) od cene zagotovljenega (brezplačnega) obroka (4,10 
EUR). V kolikor se javni uslužbenec odloči za koriščenje 
brezplačnega obroka, občino zanima sledeče:
1. Ali se za razliko med obema zneskoma (0,29 EUR/

obrok) javnemu uslužbencu izvede odtegljaj pri 
mesečni plači?

2. V kolikor je odgovor na predhodno vprašanje 
pritrdilno:

a. Ali se znesek mesečnega odtegljaja prikaže na 
plačilni listi?

b. Ali se povračilo stroškov prehrane javnemu 
uslužbencu normalno obračuna in se šele potem 
naredi odtegljaj v višini 4,10 EUR/obrok?

c. Kako oziroma na kateri konto se knjiži mesečni 
odtegljaj?

d. Ali je potrebno dobaviteljev račun knjižiti na 
(kakšen) prehodni konto?

3. Ali se razlika med obema zneskoma (0,29 EUR/obrok), 
torej med dejansko vrednostjo obroka in zneskom po 
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kolektivni pogodbi, všteje v davčno osnovo dohodka 
iz delovnega razmerja?

Odgovora s strani ministrstev še nismo prejeli.

8  SEJE VLADE RS

26. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 26. redni seji med drugim sez-
nanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 
2019 – 2020, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
in sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi 
Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada je na seji določila 
tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindi-
kati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil 
stroškov prevoza na delo in z dela. Sprejet je bil tudi 
odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije 
v zvezi s statusom tradicionalno in netradicionalno 
naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter 
sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbu-
janja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 
Pokolpju v obdobju 2011-2020. Prav tako pa se je vlada 
seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o iz-
polnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 – 2020.

Osnutek Nacionalnega reformnega 
programa 2019 - 2020
Nacionalni reformni program je letni dokument, ki 
vključuje načrtovane prednostne naloge dela vlade in 
vključuje ukrepe za doseganje priporočil ter glavnih ciljev 
Strategije Evropa 2020. 
Osnovni cilj prihodnje ekonomske politike države ostaja 
spodbujanje konkurenčnosti in produktivnosti gospo-
darstva. V ta namen je potrebno spodbujati strukturne 
dejavnike, ki so ključni za rast produktivnosti na kratek in 
dolgi rok. S predlaganimi (in ne dokončno oblikovanimi) 
davčnimi spremembami, ki temeljijo na prestrukturi-
ranju davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki iz 
kapitala, se želi spodbujati večjo konkurenčnost v smislu 
manjše davčne obremenitve zaposlenih kar pozitivno 
vpliva na ustvarjanje delovnih mest. Predlogi strukturnih 
sprememb na trgu dela in pokojninskega sistema naslavl-
jajo vprašanja povečanja delovne aktivnosti, demografije, 
vzdržnosti pokojninskega sistema in primernosti pokojnin. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Osnovni cilj fiskalne politike ostaja zniževanje dolga ter 
zagotovitev doseganja srednjeročnega cilja v obdobju 
2020- 2022, ob spoštovanju domačega fiskalnega pravila.

Uredba o spremembi Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
Gre za usklajevanje določbe iz Uredbe o napredovanju ja-
vnih uslužbencev v plačne razrede z Zakonom o spremembi 
in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS-V), ki določa, da se podzakonski predpisi in drugi 
splošni akti, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev 
in funkcionarjev v višji plačni razred, v naziv oziroma v 
višji naziv, uskladijo z določbo zakona, v treh mesecih od 
uveljavitve zakona, ki je bil uveljavljen s 1. januarjem 2019. 
ZSPJS-V je določil zamik pravice do izplačila plače iz 
naslova napredovanj v plačne razrede in nazive, in sicer 
za vse javne uslužbence in funkcionarje tako, da pravico 
do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim 
nazivom oziroma višjim nazivom, pridobijo s 1. decem-
brom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje.
V veljavni ureditvi so roki za postopek ocenjevanja in 
za postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napre-
dovanje v plačni razred ter pravica do plače na osnovi 
plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, za javne 
uslužbence v organih državne uprave, v upravah lokalnih 
skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in 
drugih uporabnikih proračuna, določeni v Uredbi o napre-
dovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, ki je izdana 
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Postopek in pogoji za napredovanje v višji plačni razred se 
s predlogom Uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju 
javnih uslužbencev v plačne razrede ne spreminjajo.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o 
zdravstveni dejavnosti
V predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (ZZdej), ki ga je Državnemu zboru predložila 
skupina poslank in poslancev, se predlaga črtanje sedmega 
odstavka 53.c člena, ki daje možnost javnim zdravstvenim 
zavodom, da opravljanje zdravstvenih storitev pogodbeno 
prenesejo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti. 
Predlagatelj zakona zasleduje cilje omejitve prenosa 
zdravstvenih storitev na izvajalce zdravstvene dejavnosti 
izven mreže javne zdravstvene službe ter preprečitev 
privatizacije zdravstvenih storitev in odtekanja javnega 
denarja v roke zasebnih izvajalcev (izvajalci zdravstvene 
dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe). 

Vlada meni, da se zgolj s črtanjem sedmega odstavka 
53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti preprečuje 
tudi možnost pogodbenega sodelovanja med javni 
zdravstvenimi zavodi oziroma izvajalci zdravstvene 
dejavnosti, ki imajo podeljeno koncesijo, s čimer 
bi bilo onemogočeno tudi izvajanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva s strani koncesionarjev, kot to 
določa 44.f člen Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Črtanje sedmega odstavka 53.c člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti bi privedlo do pravne praznine, 
saj zakon in drugi predpisi s področja zdravstva ne 
opredeljujejo pogodbenega sodelovanja med izvajalci 
zdravstvene dejavnosti, niti takrat, ko bi to bilo 
nujno potrebno za zagotavljanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva. Slednje pa bi lahko privedlo do 
nezmožnosti zagotavljanja zdravstvene dejavnosti na 
določenem področju in posledično poseglo v ustavno 
zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva. 
Vlada z namenom preprečitve pravne praznine in 
zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenega varstva 
predlaga, da se javnim zdravstvenim zavodom kljub 
vsemu omogoča sklepanje pogodb o sodelovanju vsaj z 
drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi ali koncesionarji. 
Meni pa, da se tovrstne pogodbe sklepa le izjemoma, 
v kolikor ni mogoče skleniti nobene iz med pogodb 
civilnega prava, ki jih že določa Zakon o zdravstveni 
dejavnosti. 

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja glede drugačne 
ureditve povračil stroškov prevoza na delo in 
z dela
Praksa kaže, da veljavna ureditev povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela proračunskim uporabnikom povzroča 
številne težave v smislu vsebine in obsega dela, vezanega 
na uresničevanje  pravice do povračila stroškov prevoza 
na delo in z dela, zlasti pa postavlja javne uslužbence v 
neenak položaj, na kar je opozorila tudi Komisija za razlago 
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS. 
Sedanja ureditev dopušča, da imata lahko dva javna 
uslužbenca, ki sta enako oddaljena od kraja opravljanja 
dela, povrnjeno različno višino stroškov prevoza, 
čeprav za določitev te višine ni pomembno, kakšni so 
dejansko nastali stroški prevoza na delo in z dela. Pri 
izvajanju določb sedanje ureditve, kjer dejansko nastali 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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stroški za prevoz na delo in z dela niso relevantni, 
se proračunski uporabniki soočajo z zamudnostjo 
procesiranja opravil v zvezi določitvijo pravilne višine 
povračila teh stroškov. 
V dosedanjem pogajalskem procesu sta tako vladna kot 
sindikalna stran izrazili zavedanje o nujnosti drugačne ure-
ditve tega področja, zato je upoštevaje X. točko Sporazuma 
o razreševanju stavkovnih zahtev predlagano, da bi bila 
razdalja od bivališča do delovnega mesta edini kriterij za 
določitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z 
dela. Posledično bi se javnim uslužbencem povrnil strošek 
izključno v višini kilometrine. 
Cilj predlagane drugačne ureditve tega področja ni 
zmanjšanje mase sredstev za povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela, ampak odprava neenakega položaja 
javnih uslužbencev in poenostavitev obračunavanja teh 
stroškov. Poenostavitev, ki bi za pravilno določitev višine 
tega povračila zahtevala zgolj ugotovitev razdalje med 
bivališčem in delovnim mestom bi gotovo pomenila tudi 
nižje stroške zaradi boljše izrabe delovnega časa. Čas, ki 
ga zaposleni sedaj porabijo za ugotavljanje pravilne višine 
teh stroškov bi se namreč bistveno zmanjšal.  
Več si preberite TU.

27. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim izdalo 
Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov 
v nazive in sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za 
letni dopust za javne uslužbence v letu 2019. Sprejeta 
je bila tudi Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in 
uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in 
madžarske narodne skupnosti v letu. Sprejela pa je tudi 
sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi 
z možnostjo oblikovanja strategije komunalno–infra-
strukturnega razvoja Slovenije. 

Uredba o spremembi Uredbe o 
napredovanju uradnikov v nazive
Po novem Uredba o napredovanju uradnikov v nazive 
določa, da uradniki napredujejo v višji naziv 1. novembra v 
koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpol-
njuje pogoje za napredovanje. Pravice, ki izhajajo iz višjega 
naziva, pa jim pripadajo od 1. decembra v koledarskem 

letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje 
(in ne več od 1. maja, kot je to določala doslej).
Spremenjena uredba bo določala tudi, da se o napredo-
vanju v primeru začasne premestitve odloči v 60 dneh in 
da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar 
ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je 
bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje. 

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja glede višine 
regresa za letni dopust za javne uslužbence v 
letu 2019
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki jo 
vodi g. Branimir Štrukelj (KSJS) je 12. marca 2019 na 
vladno pogajalsko skupino, posredovala pisni predlog za 
določitev višine regresa za letni dopust za leto 2019, ki so 
ga predhodno predstavili na sestanku vladne pogajalske 
skupine in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 
6. marca 2019.  
KSJS je predlagala, da:
•	 javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, 

ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, pripada 
regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.300 evrov;

•	 javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki 
ustreza 19. ali višjemu plačnemu razredu do vključno 
26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust za 
leto 2019 v višini 1.200 evrov;

•	 javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, 
ki ustreza 27. ali višjemu plačnemu razredu, pripada 
regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 evrov.

Dne 3. aprila 2019 je tudi Pogajalska skupina reprezen-
tativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi g. Jakob 
Počivavšek (SJS), med drugim sporočila, da ne nasprotu-
jejo predlogu glede višine regresa za letni dopust za leto 
2019, podanega s strani KSJS. 
Vlada je v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 
2016, kjer je določena tudi zaveza o postopnem sproščanju 
ukrepov preostalih ukrepov na področju stroškov dela 
v javnem sektorju v obdobju 2017 – 2019, v zvezi z 
izplačilom regresa za letni dopust, zavezo v letih 2017 
in 2018, izpolnila. V letu 2018 so javni uslužbenci prvič 
po prenehanju veljavnosti interventnih ukrepov skladno 
z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da 
je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega 
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dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini 
minimalne plače, prejeli regres za letni dopust v višini 
minimalne plače, ki je v letu 2018 znašala 842,79 evra.  
Skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v 
javnem sektorju, ki je bil podpisan 3. decembra 2018 poleg 
drugih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino 
sindikatov javnega sektorja v okviru razrešitve stavkovnih 
zahtev javnega sektorja, so bili na podlagi Dogovora javni 
uslužbenci, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust 
za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali 
nižjemu plačnemu razredu, upravičeni do poračuna med 
1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za 
leto 2018. 
Glede regresa za letni dopust 2019 pojasnjujejo še, da se 
v primeru izplačila v višini minimalne plače na podlagi 
določbe ZDR-1, le-ta zaradi povišanja minimalne plače na 
podlagi sprememb Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), 
ki določa, da v letu 2019 minimalna plača znaša 886,63 
evrov, izplača v višji višini kot v letu 2018, ko je bil regres 
za letni dopust izplačan v višini 842,79 eurov. Torej bo v 
letu 2019 višje izplačilo regresa za letni dopust že samo iz 
naslova dviga višine minimalne plače.
Poleg tega je vlada z novelo Zakona o dohodnini 
omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne 
plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. 
Vlada je tako že za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru 
obljubljene davčne optimizacije. Z izvzemom dohodka 
regresa za letni dopust iz davčne osnove do višine 100 % 
povprečne plače, kar seveda zajame izplačilo regresa za letni 
dopust v višini minimalne plače, pomeni, da se bo znatno 
davčno razbremenilo ta dohodek iz dela, tudi za vse javne 
uslužbence. Navedeno pomeni, da bodo javni uslužbenci 
prejeli višje izplačilo regresa za letni dopust v letu 2019 
glede na preteklo leto, tako iz naslova višje minimalne plače 
kot iz naslova ugodnejše davčne obravnave tega dohodka. 
Ob tem je treba upoštevati, da se bodo zaradi zavez iz 
podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v 
javnem sektorju  (3. 12. 2018) in stavkovnih sporazumov 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, stroški dela 
delodajalcev, enako pa tudi prejemki javnih uslužbencev 
v letu 2019 bistveno povečali. 
Višje uvrstitve v plačne razrede in nazive na podlagi nave-
denega so se že začele izplačevati s 1. januarjem 2019, do 
dodatnih povišanj pa bo prišlo tudi jeseni letos, praviloma 
s 1. novembrom in pa tudi v letu 2020, ko bodo javni 
uslužbenci pridobili pravico do izplačila višjih uvrstitev 
za tretji plačni razred in ostale plačne razrede povišanj. 

Skupno rast povprečne plače v javnem sektorju v letu 2019 
bodo povečala navedena povišanja uvrstitev delovnih mest 
in nazivov, pa tudi dvig višine nekaterih dodatkov (npr. 
dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in na 
dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan),  izplačilo 
napredovanj v višji plačni razred in višji naziv in  višja 
minimalna plača v letu 2019. 
V zvezi z uvrstitvami delovnih mest v najnižjih plačnih 
razredih je treba izpostaviti, da so bile že v letu 2017 ob 
odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov 
v javnem sektorju dvignjene uvrstitve teh delovnih mest, 
v letu 2018 pa je nato vlada ponovno pristala na dodaten 
dvig uvrstitev najnižje uvrščenih delovnih mest. Na dvig 
stroškov dela pa bo poleg rasti povprečne plače vplivala 
tudi rast števila zaposlenih.
Iz zgoraj navedenih razlogov, iz katerih nesporno izhaja, 
da bo neto izplačilo regresa za letni dopust v letu 2019 
glede na leto 2018 dejansko znatno višji ter ob dejstvu, da 
beležimo tudi bistveno povišanje povprečne plače v javnem 
sektorju, vlada ne more sprejeti predloga po dodatnem 
poviševanju javnofinančnih odhodkov iz naslova višjega 
regresa za letni dopust, kot ga predlaga sindikalna stran.  
Glede na navedeno je vlada določila pogajalsko izhodišče, 
da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini 
minimalne plače (886,63 evrov).
Več si preberite TU.

28. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS se je na svoji 28. redni seji med drugim 
določila besedilo predloga Zakona o spremembah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evi-
dentiranju nepremičnin ter besedilo predloga novele 
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada 
RS je izdala tudi Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah, 
Uredbo o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih ter Uredbo 
o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest. Prav tako pa je Vlada RS sprej-
ela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
za leto 2019 in izhodišča za sklenitev Dogovora med 
Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana 
po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za 
obdobje 2019 – 2022 ter se seznanila z informacijo 
o doseganju deleža obnovljivih virov energije v bruto 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/27._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.4.2019.pdf
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končni rabi energije do leta 2020. Vlada RS pa je pri-
pravila tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
denacionalizacijskimi postopki. 

Predlog sprememb Zakona o evidentiranju 
nepremičnin 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidenti-
ranju nepremičnin (ZEN-A). Sprememba prinaša časovno 
usklajenost z roki po Zakonu o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (ZMVN-1). Ker se rok uveljavitve modelov 
vrednotenja premika iz 31. julija 2019 na 31. marec 2020, 
se tudi roki za posodobitev podatkov prilagodijo temu 
datumu. 
Brez pravočasno sprejetih in uveljavljenih predlaganih 
sprememb ZEN-A od 1. junija 2019 dalje množično 
vrednotenje nepremičnin ne bi imelo več podatkov o de-
janski rabi zemljišč, kot so vodeni na dosedanji način, in 
ne bi moglo izračunati vrednosti nepremičnin po ZMVN. 
Nezmožnost uporabe teh podatkov za potrebe množičnega 
vrednotenja nepremičnin pa bi pomenilo, da bi sistemski 
in drugi uporabniki informacijo o posplošenih tržnih 
vrednostih, ki jo potrebujejo za izvajanje svojih nalog, v 
času do uveljavitve novih modelov vrednotenja izgubili. 

Predlog novele Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin 
S predlagano novelo zakona se rok za izvedbo novega cikla 
množičnega vrednotenja nepremičnin zamika na 31. marec 
2020, kar pomeni, da bodo lastniki nepremičnin obvestila 
o novih vrednostih nepremičnin prejeli v aprilu 2020. 
Izvedba poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin, ki bo 
dostopna na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, 
je načrtovana za letošnjo jesen. 
Množično vrednotenje nepremičnin bi sicer moralo biti 
izvedeno do 31. julija 2019, vzrokov za zamudo rokov 
pri izvedbi množičnega vrednotenja pa je po navedbah 
Ministrstva za okolje in prostor, ki je izvajalec množičnega 
vrednotenja, več. Oblikovanje nove evidence vrednotenja 
zahteva izvedbo obširnega tehničnega dela, pokazala pa se 
je tudi potreba po izvedbi daljših postopkov usklajevanja 
modelov vrednotenja s strokovno javnostjo ter javne 
razgrnitve lastnikom nepremičnin. 
S podaljšanjem roka za izvedbo drugega sistemskega 
množičnega vrednotenja nepremičnin se hkrati zagot-
avlja tudi dodaten čas za izvedbo nalog preveritve kako-
vosti obstoječih uradnih evidenc in zagotovitve določenih 

dodatno potrebnih podatkov. Izvedba vseh teh nalog je v 
pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za 
infrastrukturo ter občin. Dodaten čas imajo na voljo tudi 
lastniki nepremičnin, da pregledajo ustreznost podatkov o 
nepremičninah ter po potrebi sprožijo ustrezne postopke 
za njihove popravke. 
Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin je vsebinsko povezan z novelo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju 
nepremičnin, ki mora biti uveljavljena najkasneje do 1. 
junija 2019, zato vlada predlaga obravnavo in sprejemanje 
obeh novel po nujnem postopku. 

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah 
Glavni cilj nove uredbe je bolj jasna ureditev, ustreznejše 
ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega 
kopičenja pri zbiralcih. S to uredbo se odpravljajo vsebin-
ska neskladja Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi 
svečami, ki je bila sprejeta že v letu 2008, z Uredbo o 
odpadkih, kakor tudi podrobnejša ureditev obveznosti 
proizvajalcev nagrobnih sveč, pridobiteljev nagrobnih 
sveč in uvoznikov nagrobnih sveč (proizvajalci sveč), ki 
se jim zaradi razširjene odgovornosti lahko naloži, da na 
svoje stroške zagotovijo zbiranje odpadnih nagrobnih sveč 
in da za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške 
zagotovijo obdelavo. V Uredbi o ravnanju z odpadnimi 
nagrobnimi svečami je bila predpisana obveznost zagotav-
ljanja predelave odpadnih nagrobnih sveč na zbiralcu, s to 
uredbo pa je predpisana obveznost zagotavljanja obdelave 
odpadnih nagrobnih sveč na nosilcu načrta oziroma na 
nosilcu skupnega načrta. Torej na tistih proizvajalcih sveč, 
ki dajejo nagrobne sveče v promet, iz teh nagrobnih sveč 
pa nastanejo odpadki - odpadne nagrobne sveče. 
Uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi 
svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od 
drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi 
frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi 
načini obdelave. 
V sedaj veljavni uredbi je določanje deležev prevzemanja 
odpadnih nagrobnih sveč in obdobje prevzemanja neus-
trezno predpisano, zato tudi Ministrstvo za okolje in 
prostor ni moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih 
nagrobnih sveč. 
S to uredbo se na novo predpisuje tudi finančno jamstvo, ki 
ga morajo zagotavljati proizvajalci sveč. Finančno jamstvo, 
ki ga poznamo tudi že v Uredbi o električni in elektronski 
opremi, je namenjeno kot neke vrste zavarovanja države, 
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če predpisano ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami 
ne bi zagotovili proizvajalci sveč. 

Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih 
V Uredbi se spreminja člen, ki ureja število in vrste direk-
toratov v Ministrstvu za infrastrukturo. Dosedanjim trem 
direktoratom se doda Direktorat za trajnostno mobilnost 
in prometno politiko. Tako se po novem v Ministrstvu za 
infrastrukturo organizirajo: 
•	 Direktorat za kopenski promet 
•	 Direktorat za letalski in pomorski promet, 
•	 Direktorat za energijo in 
•	 Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno 

politiko. 
V okviru novoustanovljenega Direktorata za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko se bodo izvajale naloge s 
področja trajnostne mobilnosti, prometne politike, javnega 
potniškega prometa, alternativnih goriv, trans-evropskih 
transportnih omrežij in njihovega financiranja ter ev-
ropskih in mednarodnih zadev, direktorat pa bo hkrati 
sodeloval pri usklajevanju ukrepov na področju okolja in 
klimatskih sprememb, ki se nanašajo na področje prometa. 
Na ta način bodo pod eno streho združene vsebine oziroma 
naloge, ki so horizontalne narave in so na krovni ravni 
povezane z delom celotnega ministrstva. 
Cilj združitve navedenih delovnih področij v okviru enot-
nega direktorata je izboljšanje učinkovitosti, koordinacije 
in pregleda nad udejanjanjem krovne prometne politike in 
Strategije ter Resolucije o nacionalnem programu razvoja 
prometa Republike Slovenije in s tem navedena delovna 
področja obravnavati kot zaokroženo, medsebojno usk-
lajeno celoto.
Uredba o spremembi Uredbe o razporejanju 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
V novi uredbi so upoštevane spremembe glede dolžin 
gozdnih cest po občinah in tudi dolžin gozdnih cest po 
sektorjih lastništva gozdov (zasebni in državni gozdovi), 
nastale zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozd-
nih cest, vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije, 
spremenil pa se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih 
cest.  V Sloveniji je 12.165 km gozdnih cest. Zakon o 
gozdovih določa, da so »gozdne ceste gozdne prometnice, 

ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom ter so 
sestavni del gozda ali drugega zemljišča, čez katero pote-
kajo« (so v lasti lastnikov gozdov, skozi katere potekajo). 
Niso javno dobro, imajo pa po zakonu javni značaj. To 
pomeni, da jih poleg lastnikov lahko na lastno odgovornost 
uporabljajo tudi drugi uporabniki v skladu z režimom 
uporabe, ki ga določi Zavod za gozdove Slovenije v sode-
lovanju z lastniki. Zaradi deleža javnega značaja gozdnih 
cest, ki je na ravni Slovenije 33-odstotni, se iz proračuna 
Republike Slovenije v premo sorazmernem deležu sofi-
nancira vzdrževanje gozdnih cest.  Preostali del sredstev 
prispevajo lastniki gozdov s plačevanjem pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest. Gozdne ceste, na katerih javni 
značaj prometa presega 50 odstotkov, morajo v skladu z ZG 
v sistem javnih cest in v vzdrževanje prevzeti pripadajoče 
lokalne skupnosti. Zaradi zelo razdrobljene gozdne posesti, 
ki je v povprečju manjša od 3 ha in praviloma še dodatno 
razdeljena v več ločenih parcel, je bil vzpostavljen enotni 
sistem vzdrževanja gozdnih cest, ki ga izvaja 198 občin v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije namesto več 
kot 460.000 lastnikov gozdov.
Več si preberite TU.

29. REDNA SEJA VLADE RS 
Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem 
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema 
enotne vozovnice ter sprejela Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja. Sprejeto je bilo tudi mnenje o Predlogu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 
pripravljen odgovor v zvezi s pobudo Interesne skupine 
lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih 
vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje 
v severovzhodnem delu Slovenije. Prav tako pa se je 
Vlada RS seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti 
Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja 
2017 do 31. marca 2019 in dala soglasje k projektu 
izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 
v okviru dogovorov za razvoj regij. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/28.REDNA_SEJA_VLADE_18.4.2019.pdf
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Uredba o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe javni linijski prevoz potnikov 
v notranjem cestnem prometu, o koncesiji 
te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice 
Uredba predstavlja uskladitev normativnih določb Uredbe 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o konc-
esiji te javne službe, ki je bila pripravljena za izvedbo razpisa 
za podelitev koncesij v letu 2010 in Uredbe o koncesijah 
za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega 
linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, 
ki se uporablja za obstoječa koncesijska razmerja. Uredba 
ureja tudi področje uvedbe enotne vozovnice skupaj s 
tarifami, določa standard dostopnosti javnega potniškega 
prometa in postavlja izhodišča za pripravo razpisa za podel-
itev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov v notranjem prometu. 
Uredba ureja financiranje izvajanja gospodarske javne 
službe javni linijski prevoz potnikov, pogoje za konc-
esionarja, način izvajanja gospodarske javne službe javni 
linijski prevoz potnikov in vse obveznosti koncedenta in 
koncesionarja. Urejeno je področje uvedbe enotne vo-
zovnice, določitev udeležencev sistema enotne vozovnice, 
postopke za uvedbo enotne vozovnice, način izdaje enotne 
vozovnice, prodajo in uporabo enotne vozovnice. Enotna 
vozovnica je multimodalna in se uporablja na vseh voznih 
sredstvih (železniški prevoz potnikov, javni linijski medk-
rajevni prevoz potnikov) ter multioperaterska saj se potnik 
lahko pelje z vsemi prevozniki, ki vozijo na relaciji, za 
katero ima veljavno vozovnico. Z uveljavitvijo uredbe bodo 
urejene pravne podlage za uvedbo ukrepov, s katerimi se 
bo izboljšal javni linijski avtobusni prevoz potnikov.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja 
Spremembe in dopolnitve obravnavane uredbe so potrebne 
zaradi prenosa Direktive Sveta 2013/59/EURATOM z dne 
5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih stan-
dardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega 
sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 
2003/122/Euratom. 
Direktiva, ki celovito ureja vidike tehnološke varnosti, se 
namreč v manjšem delu nanaša tudi na vsebine načrtov 

zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. S spre-
membami in dopolnitvami uredbe so te vsebine zajete 
v sistemski del uredbe, ki velja za vse načrte zaščite in 
reševanja, ali pa so dodane kot posebne vsebine, ki veljajo 
le za načrte zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki 
nesreči. Pri noveliranju uredbe so bile upoštevne tudi 
ugotovitve in predlogi Strokovnega pregleda ureditev za 
pripravljenost in odziv na jedrsko ali radiološko nesrečo v 
Republiki Sloveniji. Pregled je na poziv Vlade RS opravila 
misija IAEA (EPREV). 

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju 
Predlog zakona predvideva spremembo prve alineje tretjega 
odstavka in spremembo šestega odstavka 31. člena Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 
določitev nadomestila med začasno zadržanostjo od dela 
v višini 100 % tudi zaradi darovanja in posledic darovanja 
živega tkiva in organov v korist druge osebe ter posledic 
darovanja krvi. S predlagano spremembo bi se darovalce 
krvi, plazme in krvotvornih matičnih celic ter darovalce 
organov in tkiv postavilo v enakopraven položaj z vidika 
višine nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. 
Ministrstvo za zdravje ne nasprotuje predlogu za spre-
membo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju v delu, ki se nanaša na upravičenost do 
nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za darov-
alce krvotvornih matičnih celic, živega tkiva in organov, 
vendar meni, da je problematiko pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja treba urediti celovito. V programu dela Vlade 
RS je načrtovana priprava predloga novega Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v 
okviru katerega bo preučena tudi predlagana sprememba. 
Več si preberite TU.
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9  NOVICE ZDRUŽENJA

NOV LIFE PROJEKT ZA UPRAVLJANJE 
NATURE 2000 V SLOVENIJI 
Evropska komisija je objavila seznam 12 velikih okoljskih 
in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo 
preko programa LIFE investirala 116,1 milijon evrov. S 
področja narave je v Sloveniji to projekt LIFE Integriran 
projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji 
(LIFE-IP NATURA.SI).
To je prvi velik projekt za naravo, ki bo obenem povezoval 
in spodbujal izvajanje ukrepov za naravo financiranih iz 
drugih EU in nacionalnih virov.
Več informacij je na voljo TU.  

PRIPRAVA VSEBIN ZA NASLEDNJO 
FINANČNO PERSPEKTIVO
Na marca izvedeni Skupščini Združenja občin Slovenije 
je razprava tekla tudi o prihodnji finančni perspektivi in 
županje in župani so si bili enotni, da je treba pristopit 
k pripravi nabora projektov, ki bodo odražali dejanske 
potrebe občin in njihovih prebivalcev. Te imajo prednost 
pred t.i. mehkimi vsebinami, zato smo se na združenju 
odločili, da pristopimo k pripravi predlogov vsebin, ki 
bodo naša osnova in podlaga v pogajanjih za pripravo 
projektov naslednje finančne perspektive.  
Evropska komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za 
obdobje 2021–2027 predlaga posodobitev kohezijske poli-
tike, ki je glavna naložbena politika EU. Evropska komisija 
je pripravila predlog svežnja zakonodajnih predlogov s 
področja regionalnega razvoja in kohezijske politike za 
obdobje 2021-2027. Ena glavnih značilnosti predloga EK 
za modernizirano kohezijsko politiko je osredotočenost na 
ključne naložbene prioritete, pri katerih lahko EU doseže 
najboljše rezultate. 
Za Slovenijo predlog predvideva skoraj 3,1 milijarde evrov 
kohezijskih sredstev, kar je devetodstotni rez v primerjavi 
s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Na ravni EU 
pa je prišlo do 10–odstotnega znižanja kohezijski sredstev.
V prihodnjem obdobju bo deloval Evropski socialni sklad 
plus (ESS+), ki bo združil:

•	 Evropski socialni sklad (ESS),
•	 Pobudo za zaposlovanje mladih (YEI),
•	 Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD),
•	 Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije in
•	 Program EU za zdravje.

Ministra za javno upravo Rudija Medveda smo že pozvali, 
da pri pripravi projektov za naslednjo finančno perspektivo 
upoštevajo realno stanje na terenu in potrebe občin, katere 
naj tudi pozovejo k sodelovanju. 
Da bi bili karseda dobro pripravljeni na pogovore s pred-
stavniki ministrstev smo občine pozvali k posredovanju 
predlogov projektov. V kolikor ste mogoče spregledali naš 
poziv, nam vaše predloge pošljite čimprej na elektronski 
naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

DRUGI JAVNI RAZPIS V ZVEZI 
S POBUDO ZA VZPOSTAVITEV 
BREZŽIČNIH WiFi TOČK NA JAVNIH 
MESTIH
Evropska komisija je objavila drugi javni razpis v zvezi s 
pobudo za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih 
mestih. Prijava za pridobitev bona je potekala pod četrtka 
4. 4. 2019 do petka 5. 4. 2019 po sistemu »kdor prvi 
pride, prvi melje«.
Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti 
državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta 
na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, 
knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji. Pobuda 
WiFi4EU daje občinam možnost, da zaprosijo za bone 
v vrednosti 15 000 evrov. Boni se bodo uporabili za na-
mestitev opreme za brezžični internet na javnih mestih v 
občini, ki še nima brezplačne brezžične dostopne točke.
Prijavili so se lahko vsi upravičenci, ki so do sedaj aktivno 
sodelovali na prvem javnem razpisu ter niso bili uspešni 
pri pridobitvi bona in vsi ostali upravičenci, ki bi želeli 
sodelovati na drugem javnem razpisu za dodelitev bonov 
za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih. 
Možnost za prijavo na javni razpis in s tem pridobitev 
bona so imele vse občine, ki so se predhodno registrirale. 
Razpis je dostopen TU. 

http://www.natura2000.si/aktualno/novice-in-dogodki/novica/article/810/
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane?lang=sl
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10  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

•	 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 
- C 1 2018 - do porabe sredstev

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

•	 Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SI-
HU – 18. 6. 2019

•	 Medregionalni razpisi: Nov program nadnacional-
nega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020

•	 LIFE - 31. 12. 2020
•	 Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni 

potniški promet - do 31. 12. 2025
•	 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 

- C1 2018

11  KORISTNE INFORMACIJE

NOV PREGLEDOVALNIK PRAVNIH 
REŽIMOV VARSTVA KULTURNE 
DEDIŠČINE
S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli dopis, v katerem 
nas obveščajo o posodobljenem pregledovalniku pravnih 
režimov varstva kulturne dediščine. Ministrstvo  je že leta 
2009 vzpostavilo javno dostopen spletni pregledovalnik 
pravnih režimov varstva kulturne dediščine (http://evrd.
situla.org). V sistemu pravnih režimov varstva kulturne 
dediščine eVRD  so zbrani podatki o pravnih režimih, 
ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih 
v območja kulturne dediščine. Pripravljavci prostorskih 
aktov in drugi uporabniki lahko na enem mestu dobijo 
pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji vel-
jajo za območja kulturne dediščine in izhajajo iz različnih 
pravnih podlag. 
Spletni pregledovalnik je občinam in drugim uporabnikom 
odslej na voljo na spletnem naslovu: https://gisportal.gov.
si/evrd.

PODPORA OBČINAM PRI IZVAJANJU 
PROJEKTOV SKUPNOSTNEGA 
UPRAVLJANJA Z ŽIVLJENJSKIMI VIRI
Odprte so prijave v program podpore pri izvajanju projek-
tov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
Prijavijo se lahko občine na katerikoli stopnji projektne 
ideje. Lahko so še na začetku in želijo na participatoren 
način identificirati področja in projekte skupnostnega 
upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, 
lahko pa že imajo konkretno idejo in jo želijo preveriti ter 
pripeljati bližje k izvedbi. 
Program podpore občinam bo oblikovan po meri izbranih 
občin in bo lahko vključeval:
•	 pregled razpoložljivosti in razvojnega potenciala 

življenjskih virov v občini;
•	 razvoj projektne ideje in izvedbo delavnic posvetovanja 

v lokalni skupnosti;

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1165
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1165
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
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/nov-program-nadnacionalnega-sodelovanje-v-podovanju
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/nov-program-nadnacionalnega-sodelovanje-v-podovanju
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/life-2014-2020
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/JR_ZA_DODELJEVANJE_UGODNIH_POSOJIL_OBCINAM.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/JR_ZA_DODELJEVANJE_UGODNIH_POSOJIL_OBCINAM.pdf
http://evrd.situla.org
http://evrd.situla.org
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•	 participatorno vodenje procesa sprejemanja občinskih 
strategij na prednostnih področjih;

•	 pregled različnih možnosti financiranja skupnostnih 
projektov;

•	 podporo pri komunikaciji z deležniki v lokalni 
skupnosti.

Prednostna področja:
•	 oskrba z obnovljivimi viri energije;
•	 učinkovita raba energije;
•	 trajnostna mobilnost;
•	 trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
•	 oskrba s hrano;
•	 trajnostni turizem.

Več si lahko preberete TU.

12  EU NOVICE

134. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
Člani odbora regij so se 10. In 11. aprila sestali na 134. 
plenarnem zasedanju odbora regij, ki je potekalo v Bruslju. 
Zasedanja se je udeležila tudi slovenska delegacija. V središču 
razprav na plenarnem zasedanju sta bili temi »Vključevanje 
migrantov in spoštovanje temeljnih pravic ter vrednot EU 
v vseh državah«. Dimitris Avramopoulos, evropski komisar 
za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, je sodeloval 
pri uradnem začetku izvajanja nove pobude Mesta in regije 
za vključevanje migrantov , Koen Lenaerts, predsednik 
Sodišča Evropske unije, in Frans Timmermans, prvi 
podpredsednik Evropske komisije, pa sta podala oceno 
sedanjih groženj za temeljne pravice in vrednote EU.
Prvi dan zasedanja  je pred pričetkom zasedanja potekala 
slovesna inavguracija avle Paweła Adamowicza,, januarja 
letos umorjenemu županu Gdanska in članu OR od leta 
2011. Prostor v glavni stavbi Odbora bo preimenovan v 
počastitev njegovega življenja in dela. Slovesnosti sta se  
poleg predsednika Karl-Heinza Lambertza udeležili tudi 
Adamowiczeva družina in njegova naslednica, županja 
Aleksandra Dulkiewicz. Paweł Adamowicz je bil od leta 
1998 do svoje smrti župan Gdanska, od leta 2011 pa tudi 
član Evropskega odbora regij.
Lokalni voditelji so pričeli plenarno zasedanje z uradnim 
začetkom izvajanja pobude za vključevanje migrantov-  
pobuda Mesta in regije za vključevanje migrantov 
(#Regions4Integration) in z razpravo o temeljnih pravicah 
ter vrednotah EU.   Evropski odbor regij je od leta 2015 
pripravil že vrsto priporočil v zvezi z evropsko agendo o 
migracijah. Zdaj se želi bolj posvetiti konkretnemu vidiku 
migracij, pri katerem imajo lokalne in regionalne oblasti 
odločilno vlogo, namreč vključevanju, ter regijam, mestom 
in manjšim skupnostim ponuditi platformo za izmenjavo 
izkušenj in zgodb o uspehu.
Glavni govornik ob začetku pobude je bil   komis-
ar Avramopoulos . Pridružili sta se mu  Valeria Mancinelli, 
županja Ancone in prejemnica nagrade za zasluge pri 
županovanju World Mayors Prize za leto 2018, ter Annika 
Tännström  , predsednica regionalnega sveta Västra 
Götaland na Švedskem.

http://dovoljzavse.si/sodelujte-v-programu-podpore-obcinam-pri-izvajanju-projektov-skupnostnega-upravljanja-z-zivljenjskimi-viri/
https://cor.europa.eu/sl/engage/Pages/regions-getting-results.aspx
https://cor.europa.eu/sl/engage/Pages/regions-getting-results.aspx
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/Opinions.aspx


28

April 2019

V nadaljevanju je potekala  razprava o prihodnjem 
proračunu EU. Medtem ko so se voditelji EU-27 sestali, 
da bi razpravljali o zadnjih dogodkih v zvezi z brexitom, so  
člani OR s predsednikom Odbora za proračun Evropskega 
parlamenta  Jeanom Arthuisom  razpravljali o sedanjem 
stanju pogajanj o proračunu EU za obdobje 2021–2027 
ter finančnih posledicah brexita.
V drugem dnevu  zasedanja je potekala razprava o temeljnih 
pravicah in vrednotah EU Koen Lenaerts  , predsednik 
Sodišča Evropske unije, in Frans Timmermans , prvi pod-
predsednik Evropske komisije, sta izpostavila nekaj glavnih 
težav in vprašanj, s katerimi se sooča Evropska unija na 
področju spoštovanja temeljnih pravic in vrednot EU, ter 
opozorila na vidike, povezane s temeljnimi pravicami, ki 
so posebnega pomena za lokalne in regionalne voditelje. 
Pridružila sta se Michael O'Flaherty , direktor Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice, in predstavnica vodilne 
organizacije na področju človekovih pravic  Domenica 
Ghidei Biidu, podpredsednica Evropske komisije za boj 
proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope.
Na plenarnem zasedanju sta bili sprejeti še naslednji 
mnenji: Evropski semester in kohezijska politika: pril-
agajanje strukturnih reform dolgoročnim naložbam  in 
Izvajanje strategije EU za gozdove. 

PROGRAM INVESTEU
Evropski parlament je potrdil program InvestEU, ki bo 
spodbujal naložbe v Evropi v naslednjem dolgoročnem 
proračunu EU. InvestEU bo omogočil enostavnejši 
dostop do financiranja EU za naložbene projekte, ki bo 
hkrati učinkovitejše. Program InvestEU temelji na uspehu 
Junckerjevega načrta in bo pod eno streho in enim imenom 
združil Evropski sklad za strateške naložbe ter 13 drugih 
finančnih instrumentov EU, ki trenutno podpirajo naložbe 
v EU.
Program InvestEU bo tako kot Junckerjev načrt uporabljal 
omejene zneske javnih sredstev s proračunskim jamstvom 
EU, da bi privabil obsežna zasebna in javna sredstva. 
Jamstvo v višini 38 milijard evrov bo namenjeno naložbam 
na štirih glavnih področjih: trajnostna infrastruktura, ra-
ziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednja podjetja 
ter socialne naložbe in spretnosti. Program naj bi v nasled-
njem desetletju spodbudil za najmanj 650 milijard evrov 
dodatnih naložb v Evropi.
Več informacij je na voljo TU. 

RAZPRAVA O UČINKOVITEJŠEM 
ODLOČANJU NA PODROČJU SOCIALNE 
POLITIKE EU
Evropska komisija je začela razpravo o učinkovitejšem 
odločanju na področju socialne politike EU. Na mnogih 
področjih socialne politike se odločitve že sprejemajo s 
kvalificirano večino, kar je EU omogočilo, da je v zadnjih 
letih, zlasti v času sedanje Komisije, oblikovala celovito 
socialno politiko. Vendar nekaj področij še vedno zahteva 
soglasje držav EU in posebne zakonodajne postopke, v kat-
erih Evropski parlament kot so zakonodajalec nima enake 
vloge kot Svet EU. Komisija je v današnjem sporočilu 
o premostitvenih klavzulah v socialni politiki zato poz-
vala k razpravi o tem, kako bi bilo mogoče z obstoječimi 
pravnimi mehanizmi EU pospešiti in okrepiti odločanje na 
socialnem področju. Sporočilo je bilo objavljeno v sklopu 
celovitega pregleda premostitvenih klavzul. Komisija je 
pred tem že objavila sporočila o skupni zunanji in varnostni 
politiki, obdavčenju ter energiji in podnebju.
Evropski parlament pa je potrdil predlog Komisije za 
ustanovitev Evropskega organa za delo in direktivo o 
preglednejših in predvidljivejših delovnih pogojih. Oba 
akta mora sedaj potrditi še Svet EU. 
Več informacij je na voljo TU. 

SKORAJ 393 MILIJARD EVROV NALOŽB 
V EVROPI
Zadnji podatki o izvajanju Junckerjevega načrta kažejo, 
da je program do zdaj spodbudil že za skoraj 393 milijard 
evrov naložb v Evropi. V okviru Evropskega sklada za 
strateške naložbe (EFSI), ki je steber Junckerjevega načrta, 
so bile odobrene operacije s financiranjem v višini 72,8 
milijarde evrov v vseh državah EU. Evropska investicijska 
banka je odobrila 524 infrastrukturnih projektov ob 
podpori EFSI-ja v vrednosti 53,8 milijarde evrov, kar naj 
bi spodbudilo za 246,6 milijarde evrov dodatnih naložb. 
Evropski investicijski sklad pa je odobril 554 sporazumov o 
financiranju za mala in srednje velika podjetja v vrednosti 
19 milijard evrov, kar naj bi spodbudilo za 146 milijard 
evrov dodatnih naložb in koristilo 945.000 podjetjem. 
Več informacij je na voljo TU.

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2018-05504-00-00-PAC-TRA-SL.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2018-05504-00-00-PAC-TRA-SL.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2019-00973-00-01-PAC-TRA-SL.docx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2118_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-2132_en.htm
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MEDNARODNI DAN ROMOV
Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu Romov v 
izjavi poudarila, da so Romi največja evropska manjšina, 
vendar njihove skupnosti vsepovsod še vedno trpijo dis-
kriminacijo in marginalizacijo. Anticiganizem je vse bolj 
v porastu in se kaže tudi v širjenju sovražnega govora in 
lažnih spletnih novic. 
EU podpira vključevanje romskih skupnosti z različnimi 
projekti in financiranji. Okvir EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov do leta 2020 od leta 2011 usmerja 
delo držav članic s sredstvi EU, ki so na voljo tudi za 
podporo vključevanju Romov. Izboljšave so zlasti vidne 
na področju izobraževanja, vendar je treba storiti več, da 
bi romske skupnosti lahko v celoti izkoristile svoj poten-
cial. Evropska komisija države EU in države partnerice 
z evropsko perspektivo spodbuja, naj spoštujejo svoje 
zaveze, okrepijo boj proti diskriminaciji ter spodbujajo 
udeležbo in zastopanost Romov na političnem področju, 
v gospodarstvu in družbah.   
Več informacij je na voljo TU. 

PREGLED IZVAJANJA OKOLJSKE 
POLITIKE EU
Evropska komisija je objavila pregled izvajanja okoljske 
politike EU. Pregled poleg skupnih trendov EU prikazuje 
stanje okoljskih politik in predpisov v vsaki državi EU ter 
opredeljuje vzroke za vrzeli pri izvajanju in priložnosti za 
izboljšave. 
Komisija med glavnimi dosežki za Slovenijo izpostavlja 
sprejetje nove zakonodaje o prostorskem načrtovanju, velik 
napredek pri kartiranju in ocenjevanju ekoloških storitev 
ter okrepitev instrumentov za povečanje sredstev za ob-
delavo ostankov odpadkov. Med glavnimi izzivi pa omenja 
uskladitev z zahtevami EU glede čiščenja komunalne vode, 
odpravo pomislekov v zvezi z vzpostavitvijo ohranitvenih 
ukrepov in njihovim izvajanjem na področju varstva narave 
ter zmanjševanje koncentracije delcev onesnaževal zraka. 
Preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno ostaja 
pomemben izziv za vse države članice. Kar zadeva ravnanje 
z odpadki, je pet držav že doseglo cilje, pri štirinajstih pa 
obstaja tveganje, da cilja ne bodo dosegle. V zvezi z vodo je 
treba še veliko postoriti, da bi v celoti dosegli zadane cilje. 
V dveh tretjinah držav EU komunalne odpadne vode še 
vedno niso ustrezno čiščene. Na področju varstva narave 

in biotske raznovrstnosti se omrežje Natura 2000 še naprej 
širi po kopnem in morju, toda večina držav članic mora 
storiti več za dokončanje in upravljanje omrežja Natura 
2000. Kar se tiče podnebnih sprememb, bodo države EU 
po vsej verjetnosti izpolnile cilje za leto 2020. Vendar 
je treba okrepiti prizadevanja za izpolnjevanje pariškega 
sporazuma. 
Komisija poziva države članice, naj izboljšajo vključevanje 
okoljskih ciljev v druge cilje politike, izboljšajo učinkovitost 
in uspešnost javne uprave ter zagotovijo večjo transpar-
entnost v zvezi z okoljsko pomembnimi informacijami. 
Obstajajo tudi možnosti za nadaljnje vključevanje region-
alnih in lokalnih oblasti ter drugih deležnikov v reševanje 
glavnih izzivov pri izvajanju.
Več informacij je na voljo TU. 

36. ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH 
IN REGIONALNIH OBLASTI
Člani Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope 
so se sestali od 2. do 4. aprila 2019 v Strasbourgu, na 36. 
Seji. Tokratna tema zasedanja je bila »Župani varujejo 
demokracijo«. Zasedanja so se udeležili tudi vsi trije člani 
slovenske delegacije: vodja delegacije mag. Bernardka Krnc 
in člana Breda Pečan ter dr. Vladimir Prebilič.
Na zasedanju je bil v razpravo vključen gost Ignacio 
SANCHEZ AMOR, španski državni sekretar za teri-
torialno politiko. Člane kongresa so nagovorili finska 
ministrica za promet in komunikacije, Anne BERNE in 
generalni sekretar Sveta Evrope, Thorbjørn JAGLAND in 
predsednica parlamentarne skupščine, Liliane MAURY 
PASQUIER
Glede na težave, s katerimi se soočajo lokalne in regionalne 
oblasti in njihovi izvoljeni predstavniki, so imeli člani 
kongresa vrsto razprav, s poudarkom na »Župani pod 
pritiskom«. Obravnavana so bila vprašanja glede mestnih 
in podeželskih razlik in finančnega nadomestila lokalnih in 
regionalnih izvoljenih predstavnikov pri opravljanju svoje 
funkcije. Posebne razprave so tekle tudi o prizadevanju 
kongresa pri spodbujanju etike v javnih službah, člani so 
imeli tudi razprave o boju proti nepotizmu v lokalnih 
in regionalnih oblasteh, o zaščiti informatorjev »whistle 
blower« in o odprti vladi na regionalni ravni.
Po načrtu je kongres sprejel dve poročili glede lokalne in 
regionalne demokracije za Poljsko in Republiko Moldavijo. 
Člani so obravnavali tudi tri poročila o volitvah: kantonske 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1956_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1934_sl.htm
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skupščine v Bosni in Hercegovini (7. oktober 2018), lo-
kalne oblasti na Poljskem (21. oktober 2018) in Slovenije 
(18. november 2018).
Na dnevnem redu kongresa je bil tudi prispevek Proces 
o prihodnosti Sveta Evrope, ki je bil predlagan s strani 
finskega predsedovanja Odboru ministrov in razprava o 
proračunu in virih kongresa za naslednje dvoletno obdobje 
( 2020-2021).
Mladi delegati iz 47 držav članic so sodelovali v razpravah, 
kot je uveljavljeno že od oktobra 2014 kot del postopka 
»pomlajevalna politika«, Predstavljeno je bilo poročilo o 
vlogi lokalnih in regionalnih oblasti pri varovanju socialnih 
pravic mladih. 


