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1  UVOD

Pripravili smo drugo številko Mesečnega utripa, v kateri smo strnili pomembnejše informacije meseca februarja.

Mesec februar smo pričeli s prvo sejo Predsedstva ZOS v novi sestavi. Člani predsedstva so pregledali delo preteklega 
leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen povečanju stroškov dela občin v letu 
2019. Člani predsedstva so tako Vlado RS pozvali naj pristopi k povečanju povprečnine za leto 2019.

Z delom je pričela vladna delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške 
občin. V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in predlogov za zakonske spremembe. Sedaj bomo 
združenja prečesala vse pripombe in prioritetno določila področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, kjer je 
zakonodaja določila občinam le obveznosti in so zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sodelujejo kot 
stranka v postopkih. S strani ZOS se je seje udeležila Mihaela Smrdel.

Poleg 1. seje vladne delovne skupine pa je potekalo tudi še nekaj drugih sestankov, ki smo se jih udeležili tudi 
predstavniki ZOS. Tako je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je potekal drugi sestanek delovne 
skupine za pripravo sprememb oz. dopolnitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo. Sedaj bomo združenja prečesala vse pripombe in prioritetno določila področja, ki so najbolj 
pereča. Potekal je tudi sestanek skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja, sestanek v zvezi z ureditvijo nadomestne parkirnine in sestanek, na katerem so združenjem 
občin predstavili možnost vključevanja občinskih elektronskih vlog na državnih portalih – eUprava in SPOT (eVem).

V fazi sprejemanja se nahaja Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019. K predlogu je svoje 
mnenje podalo tudi Združenje občin Slovenije in ga poslalo Državnemu svetu RS. Ta je predlog rebalansa že zavrnil 
in hkrati napovedal tudi morebitni veto.

Prav tako pa smo se na Združenju občin Slovenije, na podlagi pobud s strani občin članic združenja odločili, da 
pristojnim ministrstvom podamo predlog za spremembo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih fi nanc.

V mesecu februarju smo za vas pripravili dve izobraževanji, v mesecu marcu pa se lahko udeležite sledečih:

•	 8. 3. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »Javno računovodstvo«

•	 14. 3. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »Postopek do izdaje odločb«

•	 19. 3. 2019 bo v dvorani Ministrstva za kulturo potekal seminar z naslovom »Vloga in položaj nadzornega 
odbora občine«

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.
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izjem, ki jih dopušča ta Direktiva manjši kot pa je obseg 
izjem, ki jih je opredelil 5. člen Uredbe o zelenem javnem 
naročanju. Tako predlog Uredbe sedaj ustrezno in bolj 
natančno opredeljuje blago oziroma storitve, pri katerih 
se lahko uporabi izjema od zelenega javnega naročanja, v 
kolikor se le-ti naročajo v humanitarne namene, hkrati pa 
se odpravljajo še nekatere  manjše pomanjkljivosti, ki so 
se kot takšne izkazale v teku uporabe od 1. januarja 2018.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 11. marca 2019 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK PREDLOGA PRAVILNIKA 
O VARNOSTNI DOKUMENTACIJI IN 
VARNOSTNIH UKREPIH IZVAJALCEV 
BISTVENIH STORITEV
Osnutek pravilnika podrobneje določa vsebino in struk-
turo varnostne dokumentacije, metodologijo za pripravo 
analize obvladovanja tveganj ter za določitev ključnih, 
krmilnih in nadzornih informacijskih sistemov in delov 
omrežja ter pripadajočih podatkov in minimalni obseg 
ter vsebino varnostnih ukrepov izvajalcev bistvenih 
storitev.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 18. marca 2019 na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O ENOTNI UNIFORMI, 
OZNAČBAH IN SLUŽBENI IZKAZNICI 
OBČINSKIH REDARJEV
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uni-
formi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.
Novelacija predpisa je posledica sprejetega Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redar-
stvu (ZORed-A) in Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za 
državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
46/17) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBI 
UREDBE O RAZPOREJANJU 
PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE 
GOZDNIH CEST
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prip-
ravilo Predlog Uredbe spremembi uredbe o razporejanju 
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Sedanja Uredba določa razporejanje sredstev, zbranih s 
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po posameznih 
občinah. Ta razporeditev je določena v prilogi uredbe po 
198 občinah, na območju katerih potekajo gozdne ceste. 
Obstoječa priloga se bo nadomestila z novo posodobljeno 
prilogo, v kateri bodo upoštevane spremembe glede dolžin 
gozdnih cest po občinah in tudi dolžin gozdnih cest po 
sektorjih lastništva gozdov (zasebni in državni gozdovi), ki 
so nastale zaradi novogradenj, posodobitve evidence goz-
dnih cest, vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije, 
spremenil pa se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 11. marca 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ZELENEM 
JAVNEM NAROČANJU 
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Uredbe 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem 
naročanju in jo dalo v javno obravnavo.
Predlog uredbe je pripravljena zaradi opozoril Evropske 
komisije o nepravilnem prenosu in nepravilni uporabi 
Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spre-
membi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razvel-
javitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (v nadaljevanju: 
direktiva o energetski učinkovitosti). Vlada RS je s strani 
EK prejela opozorilo o nepravilnem prenosu in nepravilni 
uporabi 6. člena Direktive 2012/27/EU, in sicer je obseg 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_PRAVILNIK_UNIFORMA_OBCINSKEGA_REDARSTVA_FEBRUAR_2019_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_PRAVILNIK_UNIFORMA_OBCINSKEGA_REDARSTVA_FEBRUAR_2019_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_PRAVILNIK_UNIFORMA_OBCINSKEGA_REDARSTVA_FEBRUAR_2019_01.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREBA_PRISTOJBINA_ZA_VZDRZEVAJE_GOZDNIH_CEST_FEBRUAR_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_UREBA_PRISTOJBINA_ZA_VZDRZEVAJE_GOZDNIH_CEST_FEBRUAR_2019.pdf
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http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_UREDBE_O_ZELENEM_JAVNEM_NAROCANJU_FEBRUAR_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MJU_UREDBE_O_ZELENEM_JAVNEM_NAROCANJU_FEBRUAR_2019.pdf
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nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
(Uradni list RS, št. 41/17). 
Dopolnjuje se sestava uniforme občinskega redarstva, in 
sicer s športnim kompletom (majica in hlače), delovnimi 
rokavicami, odpornimi na vbod in ureznine in rokavicami 
za urejanje prometa. Uniformo občinskega redarja oziroma 
občinske redarke bo tako sestavljalo pokrivalo, suknjič, 
hlače, žensko krilo, moška srajca ali ženska bluza, kravata, 
pas, nogavice, čevlji, bunda, vetrni jopič, polo majica, 
rokavice, vetrovka, športni komplet, delovne rokavice, 
odporne na vbod in ureznine in rokavice za urejanje pro-
meta. Športni komplet iz je sestavljen iz majice in hlač.
Prosimo vas, da nam morebiten predloge in pripombe 
posredujete do 28. 3. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O NEKATERIH KONCESIJSKIH 
POGODBAH (ZNKP)
Zakon je bil 11. 2. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Zakon ureja nekatere koncesijske pogodbe za gradnje 
in koncesijske pogodbe za storitve v skladu z Direktivo 
2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 
(UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1).

RESOLUCIJA O PROGAMU VARSTVA 
IN RAZVOJA PARKA ŠKOCJANSKE 
JAME ZA OBDOBJE 2019-2023 
(RePVRPŠJ19-23)
Resolucija je bil 7. 2. 2019 objavljena v Uradnem listu RS 
in je podlaga za pripravo letnih programov dela upravljavca 
parka – javnega zavoda Park Škocjanske jame. Dokument 
je temelj za usmerjanje razvoja na zavarovanem območju, ki 
v največji meri upošteva cilje varstva narave in možnosti za 
razvoj lokalnih skupnosti. Je tudi podlaga za regionalne in 
lokalne dokumente s področja gospodarskega, družbenega, 
kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0287/zakon-o-nekaterih-koncesijskih-pogodbah-znkp
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0246/resolucija-o-programu-varstva-in-razvoja-parka-skocjanske-jame-za-obdobje-2019-2023-repvrpsj19-23
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SKLEP O DOLOČITVI STANDARDA 
POVPREČNE PLAČE TER STROŠKOV 
IN ODHODKOV STORITEV OSKRBE 
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ZA 
OSEBE, STAREJŠE OD 65 LET TER 
ZA ODRASLE OSEBE S POSEBNIMI 
POTREBAMI V POSEBNIH SOCIALNO 
VARSTVENIH ZAVODIH IN ENOTAH 
DOMOV ZA STAREJŠE, KI GA JE 
MOŽNO UPOŠTEVATI V CENAH 
STORITEV
Sklep je bil 11. 2. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel 1. marca 2019.
Sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje 
alineje prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), in 
sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi 
normativi in standardi.

RASTI ELEMENTOV CEN SOCIALNO 
VARSTVENIH STORITEV ZA LETO 2019
Podatki o rasti cen so bili 11. 2. 2019 objavljeni v Uradnem 
listu RS, veljati pa so začeli 1. marca 2019.
Rasti posameznih elementov cen socialno varstvenih sto-
ritev za obdobje februar 2018 do februar 2019 znašajo za: 
•	 povprečne plače na zaposlenega 4,3 %, 
•	 druge stroške dela 3,9 %, 
•	 premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zava-

rovanja 2,7 %, 
•	 stroške materiala in storitev 1,4 %. 

UREDBA O UKREPIH ZA SANACIJO 
IN OBNOVO GOZDA PO NARAVNI 
NESREČI VETROLOMU IZ PROGRAMA 
RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020
Uredba je bila v Uradnem listu RS objavljena 15. 2. 2019, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
Uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova 
gozdov po naravni nesreči vetrolomu ter Ureditev gozdnih 
vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov po vetrolomu iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020.
Uredba po posameznih vrstah operacij določa namen 
podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodel-
itev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, obveznosti, 
finančne določbe in splošne določbe za izvajanje operacij 
posameznih določil  evropskih uredb. 

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA 
O NAPREDOVANJU JAVNIH 
USLUŽBENCEV V PLAČNE RAZREDE
Pravilnik je bil 27. 2. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Sprememba pravilnika določa, da pripada javnemu 
uslužbencu pripada na podlagi plačnega razreda, prido-
bljenega z napredovanjem, in sicer od 1. decembra v letu, 
ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0291/sklep-o-dolocitvi-standarda-povprecne-place-ter-stroskov-in-odhodkov-storitev-oskrbe-institucionalnega-varstva-za-osebe-starejse-od-65-let-ter-za-odrasle-osebe-s-posebnimi-potrebami-v-posebnih-socialno-varstvenih-zavodih-in-enotah-domov-za-starejse-ki-ga-je-mozno-upostevati-v-cenah-storitev/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0292/rasti-elementov-cen-socialno-varstvenih-storitev-za-leto-2019/#II
https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019012.pdf


7

Februar 2019

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

1. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE V LETU 2019
1. februarja 2019 so je na svoji prvi seji v novi sestavi sestalo 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo 
preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del 
razprave pa je bil namenjen povečanju stroškov dela občin 
v letu 2019. Člani predsedstva so tako Vlado RS pozvali 
naj pristopi k povečanju povprečnine za leto 2019.
Župani opozarjajo na povečane stroške dela občin v letu 
2019, do katerih je prišlo zaradi sklenjenega dogovora s 
sindikati javnega sektorja. Da bo do tega prišlo je združenja 
občin Vlado RS opozarjalo že ob pogajanjih za višino 
povprečnine za leto 2019. Posledice povišanja stroškov 
dela pa ne čutijo le občine, temveč tudi uporabniki sto-
ritev (vrtci, domovi za starejše...). Na današnji seji je bil 
tako sprejet sklep, na podlagi katerega Združenje občin 
Slovenije poziva Vlado RS naj v okviru priprave  rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019 pristopi k 
povišanju povprečnine. 
Člani Predsedstva ZOS so obravnavali predlog poročila o 
delu za leto 2018 in program dela za leto 2019. Združenje 
je uspešno zaključilo leto 2018 in pripravilo program, ki bo 
še naprej sledil zastavljenim ciljem, med katerimi prednjači 
predvsem ta, da bomo še naprej zagotavljali kakovosten 
servis občinam članicam in se zavzemali za finančno av-
tonomnost občin.
Sprejeti pa so bili tudi vsi sklepi, ki so potrebni za izvedbo 
redne letne skupščine ZOS, ki bo potekala 11. 3. 2019 
v Litiji.

FIDIC POGODBE ZA OBČINE
Na Združenju občin Slovenije smo 12. 2. 2019 organizirali 
in izvedli seminar FIDIC pogodbe za občine. Ciljna sku-
pina so bili zaposleni na občinah, ki se pri svojem delu 
srečujejo s tovrstnimi pogodbami in pa z gradbenimi 
pogodbami. FIDIC pogodbe so se v Sloveniji začele upora-
bljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred 
več kot 30 leti, v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za 
infrastrukturne projekte, ki so sofinancirani iz evropskih 
sredstev, predvsem iz kohezijskih skladov.

V prvem delu predavanja je predavateljica Maja Prebil 
udeležence seznanila s FIDIC pogodbami na splošno, 
z vrstami standardnih oblik FIDIC pogodb – Rdeča 
knjiga, Rumena knjiga, Srebrna knjiga in Zelena knjiga 
ter s posebnimi gradbenimi uzancami, ki pridejo v poštev 
tudi pri FIDIC pogodbah. Predstavila pa je tudi prednosti 
standardnih FIDIC pogodb. Skupaj s slušatelji so prede-
lali tudi kriterije za izbiro standardne oblike pogodbe in 
strukturo FIDIC pogodb. 
V drugem delu predavanja je predavateljica mag. Maja 
Koršič Potočnik podrobneje razdelala pogodbe. Še pose-
ben poudarek je bil na tem kaj in kdo je inženir, o čem 
odloča, kakšne so odločitve, vse o izvajalcu, dolžnostih, 
o zahtevkih- zahtevkih izvajalca, zahtevkih naročnika, 
podane so bile tudi sodne prakse. Govora pa je bilo o 
rokih, prevzemih, uporabi, reklamacijah in spremembah, 
ki jih lahko naredite.

DDV PRI POSLOVANJU OBČIN IN 
AKTUALNE SPREMEMBE
Dne 19. 2. 2019 je v Državnem svetu RS potekal seminar 
na temo DDV pri poslovanju občin in aktualne spremembe 
v 2019. Predavanje smo na združenju organizirali v sode-
lovanju z mag. Aleksandro Heinzer, davčno svetovalko 
specializirano za področje DDV.
Udeleženci seminarja so bili podrobno seznanjeni s tran-
sakcijami na nepremičninah, o delitvi nepremičnin in o 
različnih obdavčitvah. Podrobno so bili seznanjeni s spre-
membami in novimi vsebinami ZDDV-1 in PZDDV, 
o modelih odbijanja DDV, kdaj si odbijamo DDV in s 
prezaračunavanjem.
Vse skupaj pa je bilo podkrepljeno s številnimi konkret-
nimi primeri in sodno prakso, udeleženci pa so zelo 
aktivno sodelovali s vprašanji in konkretnimi primeri, s 
katerimi se srečujejo na občinah.
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5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

2. SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA 
PRIPRAVO PREDLOGA PRAVILNIKA O 
METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN 
PROGRAMOV V VRTCIH, KI IZVAJAJO 
JAVNO SLUŽBO
26. februarja 2019 je na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport potekal drugi sestanek delovne sku-
pine za pripravo sprememb oz. dopolnitev Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo.
Na sestanku so bile pregledane pripombe k predlogu 
Pravilnika, ki so jih oblikovala združenja občin na skup-
nem delovnem sestanku odborov združenj za šolsko in 
predšolsko vzgojo. S strani ministrstva je bilo povedano, 
da se je potrebno poenotit v tem kaj gre v ceno vrtcev 
in to naj velja za vse občine in vrtce enako, saj tudi na 
ministrstvu prejemajo niz vprašanj o tem zakaj prihaja 
do različnih cen vrtcev po občinah. Razlogi za razkorake 
v cenah pa so različni, saj cene določajo različni dejavniki 
povezani s strukturo zaposlenih, številom vpisanih otrok in 
tudi z dodatnimi vsebinami, ki jih nudijo posamezni vrtci. 
Predstavniki združenj so si enotni, da morajo biti v cene 
vrtcev vključeni vsi dejanski stroški dela, ki vplivajo na de-
jansko ceno. Pomembno je tudi to, da se izločijo določila, 
ki večajo stroške občin in da se občinam pusti določena 
mera avtonomije pri končnem oblikovanju cene. 
Predstavnice aktiva računovodij so izpostavile, da je treba 
doseči neke vrste avtomatizem, katerega rezultat bo ta, da 
se v primeru povečanja stroškov dela, poveča tudi cena 
vrtcev. 
Predstavniki združenj in ministrstva so svoja stališča v veliki 
meri zbližali. Sedaj bo ministrstvo pripravilo končni pred-
log sprememb Pravilnika in ga poslalo v javno razpravo in 
medresorsko usklajevanja.

SESTANEK SKUPINE ZA 
USKLAJEVANJE PREDPISOV S 
PODROČJA PLAČ IN ZA POGAJANJA 
Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI 
JAVNEGA SEKTORJA
22. 2. 2019 je potekal sestanek skupine za usklajevanje 
predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezenta-
tivnimi sindikati javnega sektorja, ki se ga je udeležila tudi 
predstavnica Združenja občin Slovenije.
Na sestanku je bil obravnavan predlog nove ureditve 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter okvir 
možnih izhodišč za pogajanja o normativnih delih kole-
ktivnih pogodb. Posebnih konkretnih vsebinskih zadev 
skupina ni obravnavala, dogovorila pa se je o načinu dela 
in okvirnih aktivnostih skupine.
Vlada je imenovala skupino za usklajevanje predpisov s 
področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja v naslednji sestavi: 
•	 Rudi MEDVED, minister za javno upravo, vodja 

skupine,
•	 Mojca RAMŠAK PEŠEC, državna sekretarka, 

Ministrstvo za javno upravo, namestnica vodje, 
•	 Peter POGAČAR, Ministrstvo za javno upravo, član, 
•	 mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, 

član, 
•	 Štefka KORADE PURG, Ministrstvo za javno upravo, 

članica,
•	 Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni 

sektor, članica
•	 Nika BENEDIK, Kabinet predsednika Vlade 

Republike Slovenije, članica, 
•	 mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, članica, 
•	 Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, Ministrstvo za 

finance, član, 
•	 Jožica GROM, Ministrstvo za finance, članica, 
•	 mag. Irena DRMAŽ, Ministrstvo za finance, članica, 
•	 dr. Alenka KAJZER, Urad Vlade Republike Slovenije 

za makroekonomske analize in razvoj, članica,
•	  Lilijana KODRIČ, Ministrstvo za pravosodje, članica,                             
•	 mag. Melita ŠINKOVEC, državna sekretarka, 

Ministrstvo za notranje zadeve, članica, 
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•	 Robert KOS, Ministrstvo za notranje zadeve, član, 
•	 mag. Mirko STOPAR, Ministrstvo za zdravje, član, 
•	 Breda BOŽNIK, državna sekretarka, Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
članica,  

•	 Martina VUK, državna sekretarka, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, članica, 

•	 dr. Mitja BLAGAJNE, generalni sekretar, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, član,

•	 Matej SRDINŠEK FIRM, Ministrstvo za kulturo, 
član, 

•	 Tanija KOFALT, Ministrstvo za kulturo, članica, 
•	 dr. Klemen GROŠELJ, državni sekretar, Ministrstvo 

za obrambo, član, 
•	 Franc JAVORNIK, Ministrstvo za obrambo, član, 
•	 Polonca DROFENIK, generalna sekretarka, 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
članica, 

•	 mag. Radovanka PETRIČ, v. d. generalne sekretarke, 
Ministrstvo za okolje in prostor, članica, 

•	 Tanja ŠARABON, v. d. generalne sekretarke, 
Ministrstvo za infrastrukturo, članica, 

•	 Primož KOŠTRICA, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
član, 

•	 Žarko BOGUNOVIČ, generalni sekretar, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, član, 

•	 Jolanda ROŽIČ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, članica, 

•	 mag. Barbara PETERNELJ, Generalni sekretariat 
Vlade Republike Slovenije, članica, 

•	 Amra KADRIČ, Skupnost občin Slovenije, članica, 
•	 Maja HVALA, Združenje občin Slovenije, članica, 
•	 mag. Larisa ISTENIČ, predstavnica občin, članica, 
•	 Jožica VELUŠČEK, Združenje občin Slovenije, 

članica, 
•	 Janko MARINKO, Vrhovno Sodišče Republike 

Slovenije, član,
•	 Tatjana PEČAR RUS, Državno odvetništvo Republike 

Slovenije, članica, 
•	 Gaja ŠTOVIČEJ, Vrhovno državno tožilstvo 

Republike Slovenije, članica. 

Skupina bo pooblaščena za izvajanje aktivnosti, vezanih na 
usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju 
in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

eVLOGE PREKO DRŽAVNIH PORTALOV 
EUPRAVA IN SPOT KMALU NA VOLJO 
TUDI OBČINAM
Ministrstvo za javno upravo je 21. 2. 2019 organiziralo 
sestanek, na katerem so združenjem občin predstavili 
možnost vključevanja  občinskih elektronskih vlog na 
državnih portalih – eUprava in SPOT (eVem).
MJU je skupaj s podjetjema PIA d.o.o. (sistem ODOS) 
in PRIMS d.o.o. (portal MojaObcina.si), izvedlo pilotski 
projekt, s katerim so omogočili, da bodo državljani preko 
portala eUprava in podjetja ter podjetniki preko portala 
SPOT, oddajali vloge po elektronski poti, tudi na občine.
Predstavitev je obsegala prikaz oddaje vlog na portalu 
eUprava, ki je namenjen državljanom in portalu SPOT 
(včasih eVEM), ki je namenjen podjetjem in podjetnikom. 
Nadalje pa je bil prikazan prevzem elektronsko oddanih 
vlog preko obeh portalov v občinski dokumentni sistem 
ODOS, kjer se vloga avtomatizirano prenese direktno v 
reševanje referentu na občini. To bo pomenilo veliko raz-
bremenitev dela v glavni pisarni. Seznanjeni smo bili s tem, 
da bodo vloge, ki so enotne za vse občine,  kmalu na voljo 
na obeh državnih portalih, dodajale pa se bodo postopno. 
Vloge bodo integrirane tudi s portalom MojaObcina.si. Na 
voljo bodo tudi za integracijo z drugimi dokumentnimi 
sistemi, ki jih uporabljajo občine. 
Predstavitev najdete na povezavi: eVloge OBČINE- pred-
stavitev 21.02.2019 
Podjetje PIA bo 16. maja 2019, organiziralo že 11. ODOS 
konferenco, na kateri bo predstavljena nova funkcionalnost 
sistema in še veliko drugih aktualnih tem.

PRVA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA 
PRIPRAVO PREDLOGOV SPREMEMB 
ZAKONODAJE, KI BO ZMANJŠALA 
STROŠKE OBČIN
20. 2. 2019 je potekala 1. seja delovne skupine za pripravo 
predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške 
občin.
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Vlada RS je s ciljem izpolnitve svoje zaveze o znižanju 
stroškov občin ustanovila posebno delovno skupino, ki bo 
v šestih mesecih proučila in predlagala možne spremembe 
področne zakonodaje, s katerimi bi zmanjšali stroške 
občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. 
Delovna skupina je s sejo tudi uradno začela z delom, vodi 
pa jo minister za javno upravo Rudi Medved, ki ocen-
juje, da bo zagotovo najtežje, a obenem najpomembnejše 
delo pri presoji nekaterih obveznih občinskih nalog, ki jih 
je zakonodaja določila občinam, a te zanje ocenjujejo, da 
niso tipično lokalne. 
V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in 
predlogov za zakonske spremembe. Zato bodo v nasled-
nji fazi združenja prečesala vse pripombe in prioritetno 
določile področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, 
kjer je zakonodaja določila občinam le obveznosti in so 
zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sode-
lujejo kot stranka v postopkih. S strani ZOS se je seje 
udeležila Mihaela Smrdel.

SESTANEK O UREDITVI PODROČJA 
NADOMESTNE PARKIRNINE
13. februarja 2019 je na Ministrstvu za pravosodje potekal 
sestanek v zvezi z ureditvijo nadomestne parkirnine. 
S težavami, ko ljudje parkirajo in ne plačajo parkirnine 
se srečujejo predvsem velike občine, mestne občine in 
turistične občine. Mnogo občin tega instituta nimajo 
vpeljanega, saj ni jasne zakonske osnove, bi bile pa občine 
vsekakor zadovoljnje, da se najde ustrezna rešitev. Namen 
sestanka je bil najti rešitve oz. kako uvesti ustrezne post-
opke, ki ne bodo v neskladju z zakonodajo. Občine imajo 
sprejete odloke s katerimi uredijo zadeve tako, da dajo 
posamezniku v obvestilu, v primeru ko ne plača parkirnine, 
dve možnosti, in sicer ali v določenem roku plača dnevno 
parkirnino v znesku npr. 12€  ali pa bo uveden prekrškovni 
postopek. V tem primeru pa se plačajo še stroški. 
Na sestanku so predstavniki Ministrstva za pravosodje in 
Ministrstva za infrastrukturo in promet podali predlog, da 
se gre v spremembo 21. točke 4. odstavka 65. člena Zakona 
o pravilih cestnega prometa. Ta naj bi se spremenil na 
način, da bi lahko občine z odlokom določile, da se, v ko-
likor posameznik ne plača parkirnine in nadalje ne izkoristi 
možnosti plačila nadomestne parkirnine v določenem roku, 
uvede prekrškovni postopek. S predlogom spremembe 
Zakona pa se bo določila globa za prekršek, občine pa 

bodo morale na znakih za parkiranje označit koliko časa je 
brezplačno parkiranje, koliko je ura parkiranja po preteku 
brezplačne ure in koliko je celodnevna parkirnina (ta se 
bo obračunala v primeru neplačila ure oz. ur parkiranja).
Zakon naj bi še v medresorsko usklajevanje predvidoma 
v mesecu marcu.

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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6  POBUDE IN MNENJA

PREDLOG ZA SPREMEMBO UREDBE O 
ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO 
IN OBRAVNAVO INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE NA PODROČJU 
JAVNIH FINANC
Na Združenju občin Slovenije smo se na podlagi pobud 
s strani občin članic združenja odločili, da pristojnim 
ministrstvom podamo predlog za spremembo Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju UEM). 
Izoblikovalo se je stališče, da določbe UEM v mnogokaterih 
pogledih predstavljajo (resno) oviro za postopanje odgovo-
rnih oseb občin v procesu priprave občinskih proračunov, 
zaradi česar se občine pogosto odločijo za ravnanje v 
nasprotju z njenimi določbami. Kot rezultat je mogoče 
ugotoviti, da se na tem področju poslovanja pojavljajo 
številne nepravilnosti in odstopanja, ki se bodisi kažejo 
kot opustitev dolžnih ravnanj (investicijska dokumentacija 
ni pripravljena in sprejeta; investicijska dokumentacija ne 
vključuje vseh določenih prvin) bodisi kot nepravočasnost 
delovanja (investicijska dokumentacija je pripravljena šele 
po sprejemu proračuna). Podobne ugotovitve je mogoče 
zaslediti tudi v poročilih Računskega sodišča RS.
Celoten dopis je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU REBALANSA 
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETO 2019 (Rb2019) 
Združenje občin Slovenije podaja mnenje k Predlogu 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(Rb2019), EPA 389-VIII. 
Zaradi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških 
dela v javnem sektorju, ki je bil konec leta 2018 sklenjen 
med sindikati javnega sektorja in Vlado RS, so se občutno 
povečali stroški dela. To možno občutijo tudi občinski 
proračuni. 

V lanskem letu je bil sklenjen Dogovor o višini povprečnine 
za leto 2019, na podlagi katerega bodo občine v letu 2019 
prejel 573,50€. Že samo hiter pogled na primerjavo 
»povečanja« sredstev iz naslova povprečnine in povečanja 
stroškov dela v vrtcih da jasno sliko, da ta sredstva ne zados-
tujejo. Da bo prišlo do občutnega povečanja stroškov dela 
je združenje občin Vlado RS opozarjalo že ob pogajanjih za 
višino povprečnine za leto 2019. Prav tako se stroški dela 
povečujejo v domovih za ostarele, kar prinaša povečanje 
cen oskrbnin in plačnice teh so tudi občine. Navedli smo 
zgolj dve področji, kateri pa jasno kažeta na negativne 
učinke sklenjenega dogovora in na nezadostna sredstva 
občin iz naslova povprečnine. Posledice pa ne čutijo le 
občine, temveč tudi uporabniki storitev (vrtci, domovi 
za starejše...). 
Na perečo problematiko povečanja stroškov dela občin 
v letu 2019 so na februarski seji opozorili tudi člani 
Predsedstva ZOS, zato smo pozvali pristojne, da v okviru 
priprave rebalansa proračuna pristopite k povečanju višine 
povprečnine. 

PRIPRAVA OBRAZCEV VLOG ZA 
SPREMEMBO PODATKA V URADNI 
EVIDENCI 
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor poslalo pripombe k pripravi obrazcev vlog za 
spremembo podatka v uradni evidenci. 
Članice Združenja občin Slovenije opozarjajo na sledečo 
težavo. Skladno z novo področno zakonodajo imajo 
občine možnost, da za vlogo za spremembo namembnosti 
zaračunajo dokaj visoke takse (prej 4,5 EUR – torej taksa je 
ves čas bila). Obrazec ne vsebuje podatkov o plačilu takse 
in računa ter kam jo nakazati. Ker je zakon plačilo takse 
omejil navzgor, so različne občine sprejele različne odloke 
z različnimi višinami takse. Poleg tega je ena višina takse 
za spremembo namenske rabe, druga pa za spremembo 
podrobnejše namenske rabe (kar razlikuje tudi zakon). 
Občine opozarjajo, da bodo imele v primeru, če teh po-
datkov na vlogi ne bo, s temi obrazci samo še več dela, 
ker bodo ljudje dajali vloge brez plačila taks in jih bodo 
občine morale k temu pozivati. 
Prav tako smo ocenili, da ni najbolj primerno, da tak 
obrazec sploh pojavlja na spletnih straneh, saj občine 
poudarjajo, da se je potrebno z občanom vedno najprej 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/MF_MGRT_PREDLOG_SPREMEM_UEM_FEBRUAR_2019.pdf
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pogovorit, ugotoviti problem in potem glede na specifiko 
njegovega primera od njega zahtevati potrebno gradivo. 
Skladno z navedenim smo predlagali, da ministrstvo ne 
uvede takšnega načina. Predlagali smo, da GURS pripravi 
samo obrazce na katerih se bo sprejemalo pripombo na 
namensko rabo v podatkih REN in te obrazce naj se naprej 
posreduje občinam.

ODGOVOR MJU NA POBUDO 
ZDRUŽENJ ZA SKLIC SESTANKA-
USKLADITEV PLAČ FUNKCIONARJEV
Vsa tri združenja smo 6. 2. 2019 na predsednika vlade 
naslovila Pobudo za sklic sestanka glede uskladitve plač 
funkcionarjev.
V dopisu združenja opozarjamo na sprejet dogovor o 
plačah in drugih stroških dela, ki ga je Vlada RS sklenila 
s sindikati javnega sektorja. Ta je prinesel dvig plač ja-
vnih uslužbencev in posledično velike finančne posledice. 
Nadalje pa izpostavljamo, da v nobenega od dogovorov 
v zadnjih letih niso bile zajete uvrstitve plač v plačne raz-
rede funkcionarjev. Sedaj ponovno prihaja do anomalij 
med plačami najvišjih javnih uslužbencev (direktorjev, 
itd.) v odnosu s funkcionarji (ministri, državnimi sekre-
tarji, župani, sodniki...). Tako Za občinske funkcionarje 
(županje/župane, podžupanje/podžupane) še vedno veljajo 
uvrstitve v plačne razrede, kot to določa Priloga 3 Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju iz leta 2008 (plačni raz-
redi funkcij v lokalnih skupnostih –funkcije so v plačni 
podskupini A5 uvrščene v plačne razrede v razponu od 
32. do 59. plačnega razreda.
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli odgovor, 
ki pa še ne vsebuje datuma sklica sestanka, ampak nekaj 
pojasnil na naše navedbe v dopisu vladi. 
Dopis združenj je na voljo TU, odgovor MJU pa si lahko 
preberete TU. 

SKUPNI DOPIS ZDRUŽENJ ZA MDDSZ 
IN ZZZRS V ZVEZI S PROBLEMATIKO 
POVEZANO Z IZVAJANJEM ZAKONA 
O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV (ZUPJS)
Vsa tri združenja smo na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, naslovili skupni dopis 
glede problematike, povezane z izvajanjem Zakona o uvel-
javljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
S problematiko plačevanja mesečnega prispevka za ob-
vezno zdravstveno zavarovanje občanov za drugo odraslo 
osebo v družini  (v nekaterih primerih gre celo za več oseb) 
smo 11. 2. 2019 seznanili ministra za javno upravo, ki je 
pobudo za obravnavo pereče problematike občin sprejel. 
S prejetim odgovorom ministra smo seznanili tudi Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
V skupnem dopisu smo predlagali, da se do sklepnih 
ugotovitev obravnave področne problematike občin na 
medresorskem nivoju, kot predlaga minister za javno upra-
vo,  finančno obremenjevanje občin s plačilom mesečnega 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za 
več, kot eno odraslo osebo v družini, nemudoma zaustavi. 
To bo tudi v skladu z nedvoumno izraženim namenom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljav-
ljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G), ki ga je konec 
leta 2017 sprejel Državni zbor RS.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/Pobuda_SOS_ZOS_ZMOS_za_sklic_sestanka_glede_uskladitve_plac_funkcionarjev.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/Odgovor_na_pobudo_MJU_Dopis_SOS_ZOS_ZMOS_22.2.2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Problematika_upravicencev_do_placil_P.pdf
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7  VPRAŠANJA OBČIN

POMOČ OBČINI - VZOREZ IZJAVE PO 
ZUREP-2
Občina članica se je znašla v zagati in zaprosila druge 
občine za posredovanje vzorca izjave po ZUREP-2 (pred-
kupna pravica).
»Spoštovani,
ključna razlika pri instrumentu predkupne pravice občine 
med ZUreP-1 in ZUreP-2 je ta, da je ZUreP-1 predvideval 
dvofazni postopek uveljavljanja predkupne pravice, po kat-
erem je prodajalec nepremičnine najprej od občine pridobil 
potrdilo, ali uveljavlja predkupno pravico, temu pa je sledila 
njegova ponudba, na katero se je nato občina odzvala bodisi 
s sprejemom, bodisi z zavrnitvijo. ZUreP-2 pa fazo potrdila 
ukinja in prodajalca napotuje, da občini poda ponudbo, ta 
pa se mora nato o njej izreči v 15 dneh. S tem je postopek 
postal bolj racionalen in krajši, saj je preskočena faza izrekanja 
občine o tem, ali namerava uveljavljati predkupno pravico, 
saj to občina stori tem, da pobudo prodajalca sprejme ali pa 
zavrne. To pomeni, da po novi ureditvi postopek uveljavljanja 
predkupne pravice ne vključuje izdaje nobenega potrdila, zato 
tudi ni upravnega dejanja ali pisanja, za katerega bi bilo 
možno zaračunati upravno takso. Izjava, s katero občina 
sprejme ali zavrne ponudbo prodajalca, pa je izjava volje v 
smislu predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja oziroma je 
civilnopravno dejanje, ta pa ne zapadejo pod upravne takse. 
Ali to izjavo podpiše direktor občinske uprave ali župan?«
Odgovore nam lahko posredujete na elektronski naslov 
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

KNJIŽENJE AVANSA PREJETEGA NA 
PROJEKTU 
Ministrstvu za finance smo poslali vprašanje občine članice 
v zvezi s kniženjem avansa, prejetega na projektu, in sicer:
»Občina je Javnemu zavodu Komenski Kras nakazala avans 
za projektno sodelovanje pri projektu Razvoj in promocija 
turistične ponudbe vodilne destinacije Kras. Dani avans je 
občina poknjižila na konto 130 kot je prikazano v knjižici 
Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za javni sek-
tor. Prejšnji teden je Javni zavod Komenski Kras poslal IOP 
obrazec na dan 31.12.2018 za uskladitev stanja, iz katerega 

je razvidno, da imajo prejeti avans knjižen na kontu 241001. 
V skladu s ponazoritvami knjiženja iz knjižice Enotni kontni 
načrt in ponazoritve knjiženj za javni sektor, ki jo je izdala 
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, je 
občina prosila, da naj preknjižijo avans iz konta 241001 na 
konto 200. Z njihove strani so prejeli odgovor, da so prejeti 
avans poknjižili na konto 241001 v skladu z navodili, ki 
jih je izdalo Ministrstvo za finance.«
Odgovora še nismo prejeli. 

PORABA OZIROMA KORIŠČENJE 
SREDSTEV ZA PROJEKT IZ NASLOVA 
DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ 
Na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo smo ponovno poslali vprašanje občine 
članice, ki se je znašla v dilemi glede (so)financiranja pro-
jekta, ki je sicer predmet Dogovora za razvoj razvojne regije 
Jugovzhodna Slovenij. 
Projekt izgradnje kolesarske povezave bodo skupaj sofi-
nancirale tri občine. Občina 1 ima predvideno kolesarsko 
povezavo proti Občini 2 (en odsek kolesarske povezave) in 
proti Občini 3 (drugi odsek kolesarske povezave). Ta drugi 
krak se gradi v interesu z občino do katerega poteka (torej 
Občino 3). Dogovor med temi tremi občinami je bil, da 
drugi odsek proti Občini 3 financira ta občina, čeprav ne 
poteka po njenem ozemlju, zaradi česar naj bi ta občina 
(Občina 3) pridobila tudi več sredstev iz dogovora regije. 
Na podlagi navedenega se zato postavljajo naslednja 
vprašanja: 
1. ali je dopustno oziroma mogoče da Občina 3 vlaga 

finančna sredstva za izgradnjo kolesarske steze na 
območju druge občine, to je Občine 1 (za izvedbo 
drugega odseka)? 

2. ali lahko občina vlaga v izgradnjo infrastrukture na 
območju sosednje občine, katera bo sicer služila tudi 
uporabi te občine? 

3. ali je takšno financiranje možno oziroma ali je skladno 
z vsebino sklenjenega Dogovora za razvoj razvojne 
regije Jugovzhodna Slovenija?

Odgovora še nismo prejeli.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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8  SEJE VLADE RS

18. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprej-
ela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona 
o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o 
spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je 
tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi 
posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 
30. oktobra 2018.

Mnenje glede spremembe Zakona o Vladi 
Republike Slovenije 
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru 
predložila Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi 
Republike Slovenije, v katerem predlagatelj ocenjuje, da je 
sedanja sestava vlade ustrezna, vendar je zaradi obsežnosti 
in zahtevnosti delovnih področij obeh resorjev, ki sodita 
pod pristojnosti ministrov brez resorja, smotrno povečati 
število državnih sekretarjev na teh resorjih.

Mnenje glede spremembe Zakona o državni 
upravi 
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo predložila Predlog zakona 
o spremembi Zakona o državni upravi. Predlog zakona 
spreminja določbo Zakona o državni upravi, ki določa 
število državnih sekretarjev na ministrstvih. Predlagana 
je ureditev, v skladu s katero je dovoljeno večje število 
državnih sekretarjev na ministrstvih, ki so pristojna za 
zdravje, izobraževanje, znanost in šport ter gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Končna ocena neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic neurja z močnim vetrom in 
poplavami 29. in 30. oktobra 2018 
Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic na stva-
reh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in popla-
vami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, 
Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, 
Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske 
regije, ki je v 71 občinah povzročilo škodo v višini 
49.808.388,48 EUR. 

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na 
kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 EUR, škoda v gozdovih 
848.748,17 EUR, škoda na uničenih objektih 108.967,14 
EUR, delna škoda na stavbah 225.766,51 EUR, škoda na 
gradbeno-inženirskih objektih 2.589.905,95 EUR, škoda 
na vodotokih 38.730.018,88 EUR, škoda na gozdnih ces-
tah 2.117.058,00 EUR, škoda na ribah 2.350,39 EUR, 
škoda na državnih cestah 827.654,55 EUR in škoda v 
gospodarstvu 2.240.695,46 EUR.

19. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po nara-
vni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter Uredbo 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi 
ministrstev. Prav tako pa je Vlada sprejela končno oceno 
neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z 
vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018.

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo 
gozda po vetrolomu iz Programa razvoja 
podeželja 2014-2020
Uredba ureja izvedbo podukrepa Preprečevanje in odprava 
škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih 
nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je del ukrepa Naložbe 
v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov 
za preživetje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, in 
sicer naslednje operacije: Odprava škode in obnova gozdov 
po naravni nesreči vetrolomu in Ureditev gozdnih vlak, 
potrebnih za izvedbo sanacije gozdov po vetrolomu.
Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, 
upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, 
finančne določbe in postopke.
Za izvedbo operacij iz te uredbe je predvidenih 3,5 milijona 
evrov.
Naravna nesreča vetrolom je nastala med 11. in 13. 
decembrom 2017. Vsapotrebna dela za sanacijo gozdov 
po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov, 
poškodovanih v vetrolomu, ki ga je pripravil Zavod za 
gozdove Slovenije.
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Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe 
o organih v sestavi ministrstev
 
Uredba o organih v sestavi ministrstev je izvedbeni predpis 
Zakona o državni upravi (ZDU), v skladu s katero se lahko 
ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva za opravljanje 
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih 
upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora 
ter nalog na področju javnih služb. V skladu z zakonskimi 
merili uredba določa, kateri organi v sestavi delujejo v 
posameznih ministrstvih, njihova delovna področja, naziv 
predstojnika in način opravljanja spremljajočih nalog stro-
kovne pomoči predstojniku. Pristojnost za ustanavljanje 
in ukinjanje ter za določanje delovnih področij organov v 
sestavi ministrstev je ZDU prenesel na Vlado Republike 
Slovenije.
Uredba je spremenjena tako, da se delovno področje 
Direkcije RS za infrastrukturo usklajuje z Zakonom o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu, 
ki določa, da Vlada RS v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona uskladi določbe z določbami ZZelP-K.
Direkcija RS za infrastrukturo sodeluje in se usklajuje v 
postopku priprave prostorskih aktov tako, da na podlagi 
svojih razvojnih politik, strategij in programov, skladno 
z ZZelP, pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo 
zahtevo predložijo svoje razvojne in varstvene potrebe, ki 
se nanašajo na prostor, predložijo razpoložljive strokovne 
podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s 
področja javne železniške infrastrukture, posredujejo in 
objavljajo ažurne podatke v ustreznih, zlasti digitalnih 
oblikah, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmer-
itve, priporočila in pojasnila s področja javne železniške 
infrastrukture in podajo smernice in mnenja.
V predlogu sprememb uredbe je na novo določena tudi 
naloga vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja evidence 
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture, ki jo vodi Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo skladno z Zakonom o evidentiranju 
dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture.
Dopolnjujejo se tudi naloge Uprave RS za pomorstvo. 
Zakon o vodah namreč določa, da se naloge, ki se izvajajo 
na morju, opravljajo v organu v sestavi ministrstva, pris-
tojnega za pomorstvo, kot specializirane strokovne naloge 
tega organa. Zakon določa, da so naloge javne službe 
vzdrževanja voda zlasti: odstranjevanje plavja, odpadkov 
in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz 

površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč v 
upravljanju ministrstva in čiščenje gladine površinskih 
voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih 
zemljišč.

Končno oceno neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem 
ter poplavami 13. julija 2018
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi po-
sledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 
2018 v ljubljanski in zasavski regiji, v štirih občinah pa je 
povzročilo škodo v višini 4.519.916,41 evra.
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na 
kmetijskih zemljiščih 163.642,26 evra, delna škoda na 
stavbah 203.552,87 evra, škoda na gradbeno-inženirskih 
objektih 1.469.259,92 evra, škoda na vodotokih 
2.208.694,03 evra, škoda na gozdnih cestah 80.045 evrov, 
škoda na ribah 7.616,52 evra, škoda na državnih cestah 
340.000 evrov in škoda v gospodarstvu 47.105,81 evra.
Ocenjena neposredna škoda na stavbah, gradbeno-
inženirskih objektih, gozdnih cestah, državnih cestah 
in vodotokih iz prvega odstavka presega 0,3 promila 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 
2018. Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega 
proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic nara-
vnih nesreč.
Škodo je 5. februarja 2019 verificirala Državna komisija za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in 
drugih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode 
zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 
13. julija 2018, ki so jo opravile občinske komisije ter 
Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 192 
evrov, ki se pokrijejo iz proračunske rezerve.

20. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 20. redni seji med drugim sprej-
ela Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim 
dogovorom za pogodbeno leto 2019, izdala je spre-
menjeno Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in 
v pravosodnih organih ter sprejela odgovor na po-
budo Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije za 
oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti. Ni pa 
potrdila spremembe Zakona o zagotavljanju pogojev 
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za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju 
v Občini Hoče-Slivnica.

Sklep o spornih vprašanjih v zvezi s 
Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 
2019
Na vladi so se dogovorili, da se bo morebitni dvig cen 
storitev za program zdravstvene nege v socialno varstvenih 
zavodih obravnaval v okviru Aneksa št. 1 k Splošnemu 
dogovoru za leto 2019, v kolikor bodo to dovoljevala sred-
stva. Skupni finančni učinki znašajo okoli 115 mio eur. 
Vlada je odločala o manjšem deležu, saj skupni odhodki 
ZZZS za zdravstvene storitve znašajo 2.142.462.356 EUR 
in so za 6 % nominalno višji od tistih iz preteklega leta. S 
Finančnim načrtom ZZZS za leto 2019 načrtuje prihodke 
in odhodke v višini 3.053.724.629 EUR. 
V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019: 
•	 se zaradi zaključenih pogajanj s sindikati in povečanja 

plač za zdravstvene delavce zvišajo cene zdravstvenih 
storitev za okoli 5%, kar znese skupaj 104 milijone eur.

•	 se za posamezne storitve, kjer beležimo daljše čakalne 
dobe določi najmanjše planirano število prvih pregle-
dov, njihovo preseganje se plača po 10% višji ceni. Te 
dejavnosti so: rehabilitacija, ortopedija, revmatologija, 
otorinolaringologija, kardiologija in vaskularna medic-
ina, fiziatrija, ginekologija, infektologija, internistika, 
alergologija, okulistika, pulmologija, splošna kirurgija, 
urologija, tireologija.

•	 pomembno je tudi, da je bil s 1. 1. 2019 sprejet nov 
model plačevanja dermatologije, ki je bil sprejet v 
juniju 2018 v okviru Aneksa št. 1 k Splošnemu do-
govoru za 2018 in začne veljati od 1. 1. 2019 naprej. 
Nov model plačevanja po novem spreminja tudi plan 
celotnih pregledov v višini 2400 na tim na letni ravni. 
S tem se bo ustvarila možnost za povečanje dostop-
nosti na prve preglede, saj do sedaj precej izvajalcev ni 
opravilo toliko pregledov na letni ravni. Vsi planirani 
celotni pregledi bodo v kolikor bodo realizirani plačani 
v celoti, tako javnim zavodom kot koncesionarjem.

•	 se za program mladinskega zobozdravstva opre-
deli 15% plačilo preseganja ter hkrati predvidi 5% 
povečanje normativa.

•	 se za dodaten program na Nevrološki kliniki UKCLJ 
nameni 2,6 milijona eur na letni ravni. 

•	 se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 
pogodbah z izvajalci za zunaj bolnišnično dejavnost 

za programe, ki se planirajo v točkah, dogovori za 
planirano število prvih pregledov.

•	 se za dodatnih 95 referenčnih ambulant nameni 3,5 
milijona eur na letni ravni,  

•	 se za Dispečersko službo zagotovi 1,7 milijona eur. 
•	 se za Univerzitetno Psihiatrično kliniko Ljubljana 

opredelijo sredstva za vzpostavitev urgentne in hos-
pitalne obravnave otrok in mladostnikov v višini 866 
tisoč eur.

Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih
V Uredbi se spreminja 5. točka 13. člena, ki ureja število 
in vrste direktoratov v ministrstvih, in sicer se spreminja 
organizacijska struktura Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Namesto dveh direktoratov, ki 
pokrivata vsebinsko zelo obsežna področja, bodo v skladu 
s predlogom v okviru ministrstva delovali trije direktorati.
Skladno s sklenjenim stavkovnim sporazumom s polici-
jskima sindikatoma se spreminja 55. člen Uredbe, in 
sicer tako, da se bodo lahko naloge na vseh uradniških 
delovnih mestih policistov opravljale brez omejitev, kot 
jih za delovna mesta policistov določa trenutno veljavna 
uredba. V nekaterih delih pa se spreminjajo tudi priloge 
Uredbe (opisi tipičnih uradniških delovnih mest, uradniški 
položaji in razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest

Odgovor na pobudo Strokovnega združenja 
lekarnarjev Slovenije za oceno ustavnosti 
Zakona o lekarniški dejavnosti
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pobudo 
Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije  za oceno 
ustavnosti izraza »javni lekarniški zavod« v osmi alineji 
prvega odstavka 4. člena, peti odstavek 10. člena, 27. do 
38. člena, četrti odstavek 39. člena, druga alineja prvega 
odstavka 45. člena in drugi odstavek 121. člena Zakona 
o lekarniški dejavnosti in ga posreduje DZ RS.
Vlada meni, da zahteva za oceno ustavnosti Zakona o 
lekarniški dejavnosti ni utemeljena in da določbe Zakona 
o lekarniški dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike 
Slovenije.

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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Zavrnjen predlog spremembe ZZPISI
Vlada Republike Slovenije je zavrnila predlog gospodar-
skega ministrstva, da se spremeni Zakon o zagotavljanju 
pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem 
območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI).           
ZZPISI je začel veljati 29. decembra 2017 in je omogočil 
vzpostavitev proizvodne cone v občini Hoče - Slivnica, 
saj na problemskem območju Maribor s širšo okolico ni 
večje proizvodne cone, ki bi bila v relativno kratkem času 
na voljo potencialnim investitorjem. Območje proizvodne 
cone je bilo izbrano na podlagi analize, ki je pokazala, 
da gre za edino primerno območje na širšem območju 
mesta Maribor, na katerem se lahko zagotovi z zakonom 
opredeljena javna korist.
Na podlagi tega zakona je investitor Magna Steyr, avto-
mobilski dobavitelj d. o. o. (v nadaljevanju Magna) vložil 
vlogo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za izvedbo strateške in-
vesticije na razvojnem območju. Magna je prejela državno 
pomoč za izvedbo investicije, pridobila okoljevarstveno 
soglasje in gradbeno dovoljenje in začela z gradnjo pred 
pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenje, kar ji omogoča 
omenjeni zakon.
Magna je 21. decembra 2018 dobila tudi okoljevarstveno 
dovoljenje, ki je 7. februarja 2019 postalo dokončno, 
pravnomočno pa bo po preteku 30-dnevnega roka, v 
katerem ne sme biti vložen upravni spor. Tega je zaradi 
različnega tolmačenja zakonodaje, ki ureja gradnje na 
vodovarstvenih območjih, napovedala okoljevarstvena 
organizacija ROVO. Zato je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo predlagalo spremembo ZZPISI na 
način, da je nedvoumno zapisano, da se pri izvedbi inves-
ticije ne upošteva 69. člen Zakona o vodah, temveč 74. 
člen Zakona o vodah, po katerem je danes v Sloveniji že 
21 pravnomočnih okoljevarstvenih dovoljenj.
Vlada na podlagi mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo 
tega predloga ni sprejela.

21. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprej-
ela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa 
proračuna s fiskalnimi pravili in izdala Uredbo o Načrtu 
upravljanja Krajinskega parka Strunjan (NUKPS) za ob-
dobje 2018 – 2027. Vlada se je tudi seznanila z Informacijo 
o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o 

nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 
2018, s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske poli-
tike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna 
mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do 
konca decembra 2018. ter imenovanla nacionalno koordi-
natorko za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo 
EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko 
regijo. Sprejela pa je tudi predlog odgovora vlade na po-
slansko vprašanje v zvezi z izvajanjem ustavnega določila 
o čisti pitni vodi, odgovor na poslansko pobudo v zvezi s 
sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim 
občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri ter 
ona poslansko vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih 
sredstev za potrebe infrastrukturnih projektov. 

Stališče glede ocene skladnosti predloga 
rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili
Vlada je sprejela stališče glede Ocene skladnosti Predloga 
rebalansa proračuna za leto 2019 s fiskalnimi pravili. Vlada 
poudarja, da ohranitev strukturnega ravnotežja sektorja 
država zaradi uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2019 
na srednji rok ne bo ogrožena. 
Ministrstvo za finance je 25. januarja 2019 Fiskalnemu 
svetu posredovalo Predlog rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2019 in dopolnjen Osnutek proračunskega 
načrta 2019. Fiskalni svet je na tej podlagi pripravil oceno 
upoštevanja fiskalnih pravil v predlogu rebalansa državnega 
proračuna. 
Vlada v stališču pojasnjuje, da predhodna vlada zaradi 
državnozborskih volitev v letu 2018 ni pripravila novega 
predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za leta 2019 do 2021, niti predloga sprememb 
državnega proračuna za leto 2019, saj je v obdobju do 
začetka delovanja nove vlade opravljala zgolj tekoče posle. 
Opravljanje tekočih poslov pomeni, da vlada v odstopu 
ne more sprejemati dokončnih političnih odločitev glede 
ukrepov, ki bi zagotovili izvedbo ciljnega srednjeročnega 
scenarija fiskalne politike. 
Zaradi navedenega in dejstva, da je bilo od nastopa 
mandata aktualne vlade do roka, določenega za pripravo 
osnutka proračunskega načrta, nemogoče pripraviti us-
trezne ukrepe, je vlada jeseni 2018 sprejela zgolj Osnutek 
proračunskega načrta za leto 2019 ob predpostavki nespre-
menjenih politik. Ob tem pa se je zavezala, da bo hkrati 
z rebalansom državnega proračuna pripravila dopolnjen 
osnutek proračunskega načrta 2019 in ga posredovala 
Evropski komisiji. Na tej podlagi je bilo treba pripraviti 
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spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sek-
torja država za obdobje od 2018 do 2020 in ga posredovati 
v sprejem Državnemu zboru ter v oceno Fiskalnemu svetu. 
Odlok o spremembah okvira za pripravo proračunov sek-
torja država za obdobje od 2018 do 2020 je bil v državnem 
zboru sprejet 21. decembra 2018. Vlada je 6. decembra 
2018 Fiskalnemu svetu v oceno izpolnjevanja fiskalnih 
pravil posredovala najprej predlog Odloka o spremembah 
okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 
od 2018 do 2020 v katerem so bile opravljene spremembe 
le za leto 2019, 25. januarja 2019 pa še predlog rebalansa 
državnega poračuna za leto 2019. 
Vlada poudarja, da je za pripravo ustreznih strukturnih 
ukrepov treba zagotoviti določeno časovno obdobje in 
družbeno soglasje. Sprostili so se ukrepi, ki jih zaradi eko-
nomskega stanja države ni bilo več mogoče podaljševati. 
Na drugi strani pa so se povečala sredstva za investicije ter 
spodbujanje tehnološko razvojnih projektov, raziskovalnih 
programov in projektov spodbuja gospodarske rasti. 
Vlada dodaja, da je že pristopila k pripravi dokumentov 
za Program stabilnosti in Okvir za pripravo proračunov 
sektorja države za leta 2020 do 2022, v katerih bodo 
upoštevane zahteve po srednjeročno uravnoteženem 
proračunu. Vlada poudarja, da ohranitev strukturnega 
ravnotežja sektorja država zaradi uveljavitve rebalansa 
proračuna za leto 2019 na srednji rok ne bo ogrožena. 
Na podlagi vseh zgoraj navedenih razlogov vlada predlaga 
državnemu zboru, da rebalans proračuna države za leto 
2019 sprejme. 

Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega 
parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027 
Uredba na podlagi Zakona o ohranjanju narave in Uredbe 
o Krajinskem parku Strunjan določa razvojne usmeritve, 
načine izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega 
območja ter podrobnejše varstvene režime. NUKPS je 
ključni programski dokument za trajno in učinkovito 
ohranjanje vrednot zavarovanega območja, v katerem so 
začrtani cilji ter naloge za upravljanje krajinskega parka 
za obdobje desetih let. Z NUKPS je opredeljena vizija 
varstva in razvoja krajinskega parka, ki je poleg analize 
stanja, ključna za določitev upravljavskih ciljev in ukrepov 
za programsko obdobje od 2018 do 2027.
Srednjeročni cilji so: na področju ohranjanja narave (na 
območju Strunjanskega polotoka se prednostno ohran-
jajo naravne vrednote, biotska raznovrstnost ter krajinska 
pestrost); na področju obiskovanja (obiskovalcem parka se 

nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitev z oblikami 
obiskovanja, ki so prilagojene naravnim danostim parka 
in nosilnosti okolja); na področju trajnostnega razvoja (na 
območju parka se ohranjajo dejavnosti, ki prispevajo k ohran-
janju in oblikovanju značilne krajine in krajinskih elementov. 
Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in 
omogočajo ohranjanje značilne krajine); na področju ad-
ministrativnih in skupnih upravljavskih nalog (Javni zavod 
Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje 
parka in pri tem sodeluje z lokalnimi prebivalci in drugimi 
deležniki v prostoru ter jih ozavešča o pomenu parka).  

Informacija o izvajanju aktivnosti, 
predvidenih v Resoluciji o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 
2018 
Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu 
(ReNSP 15-25) vsebuje Akcijski načrt aktivnosti, ki se 
izvajajo po predvideni časovnici. 
Za posamezne ciljne skupine prebivalstva je treba zagoto-
viti dostop do stanovanj različnega tipa, in sicer s pomočjo 
spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih 
sprememb in izvedbe pilotnih projektov ter z usklajenim 
izvajanjem javnih politik, kot so socialna, finančna, pros-
torska, šolska in zdravstvena.

Poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem 
ustavnega določila o čisti pitni vodi
Vlada je v odgovoru med drugim navedla, da je bila v letu 
2016 pravica do pitne vode vpisana v slovensko ustavo, 
s čimer je bila ta pravica (na mednarodni ravni priznana 
leta 2010) v Sloveniji zaščitena na najvišji pravni ravni. 
Skladno z Ustavo RS ima vsakdo pravico do pitne vode, 
da so vodni viri javno dobro, ter da služijo prednostno in 
trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za 
oskrbo gospodinjstev.
Vlada je maja 2017 ustanovila Medresorsko delovno sku-
pino za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne 
vode v ustavo, ki je ugotovila, da so spremembe potrebne 
na področju več zakonov, ki urejajo gospodarske javne 
službe. Skupina je za razjasnitev nekaterih pomislekov za 
pomoč zaprosila Ustavno komisijo Državnega zbora RS. 
Odgovor komisije ni bil posredovan. Medresorska delovna 
skupina je svoje delo zaključila maja 2018, kakor je to 
določal sklep vlade.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Za potrebe nadaljevanja dela na obravnavanem področju 
in zaradi nekaterih kadrovskih sprememb je bila na pred-
log MOP s sklepom vlade decembra 2018 ustanovljena 
nova medresorska delovna skupina za uskladitev veljavne 
zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS, 
ki se sestaja na štirinajst dni. 
V tem trenutku finančnih posledic, neposredno veza-
nih na spremembo ustave, še ni mogoče oceniti. Vsak 
predlagatelj spremembe predpisa bo to ocenil in navedel 
v osnutku predloga sprememb posameznega predpisa, 
katerega sprememba bo potrebna zaradi implementacije 
navedene ustavne določbe.

Vlada o koriščenju evropskih kohezijskih 
sredstev programskega obdobja 2014–2020 
do konca preteklega leta
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohe-
zijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 
do konca decembra 2018. V obdobju do konca leta 2023, 
ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega 
obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov. 
Glede na aktualno stanje vlada ugotavlja, da je Slovenija  
v primerjavi s prejšnjim poročevalskim obdobjem - do 
konca septembra 2018, pospešila potrjevanje že plačanih 
izdatkov do Evropske komisije in izpolnila pravilo »n+3«. 
Ob koncu leta 2018 so bila tako porabljena vsa odobrena 
sredstva (t. i. pravice porabe) iz leta 2015. 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo 
od januarja 2014 do konca decembra 2018 izdanih 392 
odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. 
javne razpise v skupni vrednosti 2,3 milijarde evrov, kar je 
76 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). 
Od tega je bilo 923 milijonov evrov dodeljenih vzhodni 
kohezijski regiji, 726 milijonov zahodni kohezijski regiji, 
678 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni 
Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z). Po 
izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do 
konca preteklega leta na terenu izvajalo že za 1,8 milijarde 
evrov oziroma 60 odstotkov programov in projektov, iz 
državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) 
pa je bilo upravičencem izplačanih 694 milijonov evrov, 
kar je 22,6 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je 
do konca decembra 2018 Evropski komisiji posredovala 
za 496 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 16 
odstotkov razpoložljivih sredstev. 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi organa v zadnjih treh 
mesecih preteklega leta izdala 32 odločitev o podpori za 
programe, projekte in javne razpise, v skupni vrednosti 235 
milijonov evrov (EU del). Med njimi so okoljski projekt 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 
- 3. sklop, projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih 
infrastruktur, javni razpis za sofinanciranje individual-
nih sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini 
v letih 2019–2022, projekt Vzpostavitev celovitega 
vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 
2019–2023 in javni razpis Mreža centrov raziskovalnih 
umetnosti in kulture.

Imenovanje nacionalne koordinatorke 
za Strategijo EU za Podonavsko regijo, 
Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in 
Strategijo EU za Alpsko regijo
Vlada je na mesto nacionalne koordinatorke za Strategijo 
EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-
jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo imenovala 
mag. Andrejo Jerina.
Med državami in regijami, ki delujejo v okviru makro-
regionalnih strategij (podonavska, jadransko-jonska in 
alpska strategija EU), so dogovorjena pravila o vzpostavitvi 
upravljavske strukture, ki se mora ustrezno odražati tudi na 
nacionalnem nivoju. Upravljanje strategij poteka načeloma 
na treh ravneh, in sicer na politični ravni (ministri, predsed-
niki dežel in regij), na ravni koordinacije in usklajevanja z 
udeležbo nacionalnih koordinatorjev (zunanja ministrstva 
sodelujočih partnerjev) ter na izvajalski ravni (strokovnjaki 
ministrstev in drugih institucij). 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi 
s sofinanciranjem brezplačnih šolskih 
prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja 
nevarnost napadov velikih zveri
Vlada med drugim odgovarja, da je za financiranje pre-
vozov učencev v osnovno šolo pristojno Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ki v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
zagotavlja lokalnim skupnostim finančna sredstva za 
organizacijo prevozov učencev osnovne šole katerih pot v 
šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. Do finančnih sredstev 
so upravičene občine, ki ležijo na osrednjem področju 
življenjskega prostora rjavega medveda, določenem s 
Strategijo upravljanja z rjavim medvedom.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7156/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7156/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7189/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7189/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7177/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7177/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7177/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7219/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7219/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7219/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7206/
http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7206/
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Ministrstvo vsako šolsko leto občinam posreduje v podpis 
pogodbo o zagotovitvi sredstev za prevoze učencev os-
novne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih 
zveri. Občine same opredelijo, katere poti v šolo so ne-
varne zaradi velikih zveri oziroma v skladu z vsakoletnim 
mnenjem Zavoda RS za gozdove. V šolskem letu 2018/19, 
ministrstvo iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za 
21 občin, ki organizirajo prevoze zaradi nevarnosti velikih 
zveri za skoraj 3000 učencev. Ocenjena skupna pogodbena 
vrednost za šolsko leto 2018/19 znaša dober 1 mio EUR. 
Občine mesečno izstavljajo dejanske račune za plačilo 
prevozov. Ministrstvo sprotno spremlja realizacijo izvedbe 
in po potrebi izvede korekcije oziroma dopolnitve plačil. 
Občine zahteve obnavljajo vsako leto in pri tem se upošteva 
dejanska ogroženost posameznih relacij. Po mnenju vlade 
je sistem financiranja prevozov učencev osnovnih šol, kat-
erih pot je ogrožena zaradi velikih zveri, ustrezno urejen.

Vlada odgovarja na poslansko vprašanje 
v zvezi s črpanjem evropskih sredstev za 
potrebe infrastrukturnih projektov
Vlada poslancu na vprašanje o črpanju evropskih sredstev 
za potrebe infrastrukturnih projektov odgovarja, da je glede 
na veljavne dokumente in dosedanje rezultate razpisov 
Evropske komisije za področje prometa in prometne 
infrastrukture na razpolago 850,7 milijonov EUR evrop-
skih sredstev. Vsi veliki infrastrukturni projekti, ki bodo 
sofinancirani iz evropskih sredstev finančne perspektive 
2014 – 2020, so bili prepoznani kot prioritetni infrastruk-
turni projekti v Sloveniji do l. 2030 na osnovi Strategije 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Med večjimi 
infrastrukturnimi projekti v pristojnosti Ministrstva za 
infrastrukturo so vlaganja v nadgradnjo železniške in 
cestne  infrastrukture,razvoj regionalnih cestnih povezav 
in izboljševanje trajnostne mobilnosti.
Pri projektu izgradnje drugega železniškega tira Divača 
– Koper sta kombinirana oba evropska vira, in sicer 
Instrument za povezovanje Evrope iz katerega je že odo-
brenih 153,4 mio EUR ter sredstva Kohezijskega sklada, 
iz katerega je načrtovanih 80 mio EUR, vloga pa je v 
zaključni fazi.
Več si preberite TU.

9  NOVICE ZDRUŽENJA

DRŽAVNI SVETNIKI GLASOVALI PROTI 
PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019 
Državni svetniki so na 15. redni seji med drugim raz-
pravljali tudi o predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 
in predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov. 
Svetniki so glasovali proti obema predlogoma in v pri-
meru neupoštevanja pripomb napovedali veto. Mnenje 
k predlogu rebalansa je Državnemu svetu RS poslalo 
tudi Združenja občin Slovenije in pozvalo k povišanju 
povprečnine. Seje je je udeležil tudi član predsedstva ZOS 
in državni svetnik Franci Rokavec.
Državni svetniki so si bili v razpravi enotni, da se s pred-
logom rebalansa proračuna ne uresničujejo obljube, ki so 
jih najvišji predstavniki Vlade večkrat posredovali javnosti 
in iz katerih je bilo mogoče nedvoumno zaključiti, da bo 
razbremenitev deležno tudi gospodarstvo. Opozorili so, da 
se s predloženim rebalansom proračuna kaže nadaljevanje 
konceptualnega pristopa razvoja Slovenije v smeri nad-
aljnje koncentracije in centralizacije, z velikim vplivom 
na nesorazmerno razdeljevanje javnih sredstev na relaciji 
mesto-periferija. 
Državni svet je odrekel podporo tudi Predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Med 
razlogi pa so svetniki navedli, da ta ne ureja problema 
nezadostne višine povprečnine za 2019. Državni svet je lani 
pozdravil sklenjen dogovor o višini povprečnine za 2019 
z reprezentativnimi združenji občin, ki predvideva tudi 
aktivnosti za znižanje stroškov občin, vendar ta ugotavlja, 
da povprečnina v višini 573,5 evra ne zadošča za izvajanje 
vseh zakonsko določenih nalog in nujnih projektov. 
V mnogih občinah opozarjajo, da višja povprečnina ne bo 
pokrila niti stroškov višjih plač zaposlenih v vrtcih, kaj šele 
v vseh javnih zavodih, ki so vezani na občinske proračune. 
Pri tem so opozorili tako na sprejet Dogovor med vlado 
in sindikati javnega sektorja kot tudi na dvig minimalne 
plače. Vse to žal pomeni dvig cen, ki pa bodo šla na pleča 
uporabnikov, posledično tudi občin.
Ob podpori dvigu oz. vsaj ohranitvi obsega sredstev za 
investicije v cestno infrastrukturo in dvigu sredstev za 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/21._redna_seja_vlade_rs_28.2.2019.pdf
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športno infrastrukturo pa je bilo dano opozorilo tudi 
skrb zbujajočemu stanju pri investicijah na področju 
predšolske vzgoje in osnovnih šol. Čeprav so po občinah, 
še posebej z izrazitim trendom povečevanja števila pre-
bivalcev, velike potrebe po gradnji vrtcev in osnovnih šol, 
občine za te namene nimajo lastnih sredstev, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport pa gradnje tovrstnih 
objektov že od 2011 ne sofinancira več. Z vidika pomena 
predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja je nerazum-
ljivo, da se javna poraba povečuje za več kot milijardo evrov, 
od tega pa ni na voljo nobenih sredstev za sofinanciranje 
gradnje vrtcev in osnovnih šol.
Opozorili pa so tudi, da se pri sprejemanju odločitev na 
državni ravni premalo upošteva dejanskih razmer in potreb 
na lokalni ravni. To se predvsem kaže na področju črpanja 
evropskih sredstev.
Opozorili so tudi na to, da Slovenija nujno potrebuje 
proračunsko rezervo. Ob tem so spomnili na pomisleke 
fiskalnega sveta glede predloga rebalansa in vladi očitali, 
da odločitve, kot je ta glede predloga rebalansa, sprejema 
prehitro in brez ustreznih izračunov.
Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je svetnikom de-
jal, da je predlog rebalansa proračuna rezultat dogovora, ki 
pričakovano ne ustreza vsem deležnikom, a je »optimalen v 
dani situaciji«. Poudaril je, da je spoštoval dogovor o višini 
povprečnine, ki so ga sklenili z združenji občin. V zvezi 
s tem pa je predsednik Državnega svet RS Alojz Kovšca 
poudaril, da je bil ta dogovor sklenjen še pred dvigom 
minimalne plače. Dejal je, da je »ta dvig je občine postavil 
v zelo neugoden položaj. Imajo zakonsko obveznost, ki je 
ne morejo izpolniti zaradi pomanjkanja sredstev.« 
O morebitnem vetu bodo državni svetniki odločali marca.

KOALICIJA O NAPOVEDI VETA NA 
PRORAČUNSKE DOKUMENTE 
Koalicijski partnerji so razpravljali o sprejemanju rebalansa 
proračuna na seji DZ, ki bo potekala v prvem tednu marca. 
V izjavah so se kritično odzvali na napoved državnega 
sveta za možnost veta, kar nakazuje, da morajo za rebalans 
zagotoviti najmanj 46 poslanskih glasov. Sami jih imajo 43, 
Levica pa se za zdaj o podpori rebalansu še ni dokončno 
izrekla. Državni svet bo očitno v tem mandatu imel v rokah 
pomembno orodje - veto, s katerim bo lahko vplival na 
končne odločitve zakonodajne veje oblasti.

Državni svetniki so odrekli podporo rebalansu proračuna in 
napovedali veto, če njihove pripombe ne bodo upoštevane. 
Največ očitkov je bilo slišati na račun prenizke povprečnine, 
ki da občinam ne omogoča izvedbe nujnih projektov. 
Cilj LMŠ, ki vodi vladno koalicijo, je, da že pri spreje-
manju rebalansa proračuna dobijo 46 glasov ali več. To bi 
pomenilo, da bi imeli podporo tudi v primeru morebitnega 
veta, pred katerim je posvaril državni svet. Po ocenah vodje 
poslancev LMŠ je rebalans proračuna zelo dober, pred-
videva 200 milijonov evrov presežka. Če bi želeli ustreči 
določenim interesom, da presežek še povečamo, bi morali 
varčevati na nekaterih področjih, je opozoril. 
Vodja poslancev SD je v izjavi spomnil, da ima vladna 
koalicija v DZ 43 glasov, zato je pomembno, katera od 
preostalih strank bo še podprla rebalans. Napoved možnosti 
veta je po njegovih ocenah smešna, a bo treba zato dobiti 
najmanj 46 poslanskih glasov. 
Vodja poslanske skupine DeSUS pa je »skoraj prepričan, 
da večjih zapletov pri sprejemanju rebalansa ne bo«. Zdi 
pa se mu skoraj nenormalno, da predsednik državnega 
sveta napove veto, še preden je DZ predlog obravnaval. 
Fiskalni svet je pred nekaj tedni opozoril, da vlada z re-
balansom proračuna za leto 2019 načrtuje previsoko rast 
porabe. Evropska komisija pa je v sredo v svojem mnenju 
ocenila, da posodobljeni osnutek proračunskega načrta 
Slovenije za letos predstavlja tveganje neskladnosti z evrop-
skimi proračunskimi pravili. Ob tem je Slovenijo pozvala, 
naj v okviru nacionalnega proračunskega postopka - pred-
log rebalansa je že v državnozborski obravnavi - ustrezno 
ukrepa, da zagotovi skladnost proračuna s pravili. 
Ministrstvo za finance je sporočilo, da tudi po opozorilih iz 
Bruslja vztraja pri začrtani poti. Koalicijski partnerji o tem 
danes niso govorili, bodo pa po Golubovićevih navedbah 
na opozorila fiskalnega sveta odgovorili v stališčih na seji 
DZ. Ob tem je spomnil na izjavo ministra za finance 
Andreja Bertonclja, da se z mnenjem fiskalnega sveta ne 
strinja v celoti. 
Tudi v SAB so ponosni na to, da so »ukrepi iz obdobja 
najhujše krize obrodili sadove in da pri porabi proračunskih 
sredstev lahko tudi v letu 2019 spodbujamo nadaljnjo rast 
in obenem sredstva namenimo tudi za zmanjšanje dolga 
države«. Verjamejo, da so izračuni ministrstva pravi, da 
rebalansa ne bo treba spreminjati in da bo koalicija v tem 
mandatu uresničila tudi zaveze glede dviga pokojnin in 
ureditve razmer v zdravstvu.
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KRAJEVNI URADI SE NE BODO 
UKINJALI, UREDILO SE BO STANJE NA 
PODROČJU INFORMATIKE
Minister za javno upravo Rudi Medved je konec meseca 
februarja 2019 pričel serijo srečanj z načelniki upravnih 
enot in z župani po Sloveniji. Prvo srečanje je potekalo na 
OBMOČJU občin upravne enote Škofja Loka.
Srečanja so se udeležili načelnice in načelniki upravnih 
enot Škofja Loka, Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič in 
Kamnik. Pozdravili so odločitev ministra, da jim prisluhne 
in se jim pridruži na terenu ter izpostavili predvsem težave 
na področju informatike. Minister Medved je povedal, da 
bo ministrtco upravnim enotam zagotovilo vso potrebno 
podporo pri ureditvi razmer, ki so nastale zaradi central-
izacije informatike. Dodal je, da je treba zaposlenim delo 
olajšati, ne pa otežiti, predvsem pa morebitnih težav ne 
smejo čutiti državljani, ki pridejo na okenca upravnih enot.
Drugi ukrep, ki ga je izpostavil minister in bo prinesel raz-
bremenitev zaposlenih, državljanom pa hitrejše odločanje 
o njihovih vlogah, pa je uvedba črtnih kod na vročilnicah. 
Pilotno je bil projekt uspešno zaključen na UE Ljubljana, 
trenutno se namešča na deset večjih upravnih enot, posto-
poma pa bo vpeljan tudi na ostale upravne enote. »En 
zaposlen za obdelavo istega števila vročilnic namesto enega 
dne porabi le eno uro,« je izboljšavo ilustriral minister.
Minister Rudi Medved pa se je srečal tudi z župani občin 
Škofja Loka, Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane. 
Poudaril je pomembnost dobrega sodelovanja načelnikov 
in županov, pogovor pa je ponovno tekel predvsem o 
stroških občin. »Stroške občin bomo zmanjšali, to je naloga 
vladne delovne skupine,« je povedal minister in ponovil, da 
ima delovna skupina resne namene, zato je prevzel njeno 
vodenje, vanjo pa so vključeni tudi predstavniki združenj 
občin. Vlada se je namreč ob sklenitvi zadnjega dogovora 
o višini povprečnine zavezala zmanjšati stroške občinam. 
Vladna delovna skupina bo v šestih mesecih proučila in 
predlagala možne spremembe področne zakonodaje, s 
katerimi bi zmanjšali stroške občin, ki izhajajo iz njihovih 
zakonsko določenih nalog.

MINISTER MEDVED ZARADI 
NEOSVEŽEVANJA PODATKOV NA 
LOKALNIH VOLITVAH NAPOVEDAL 
UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKE 
KAZNI 
Minister Rudi Medved je napovedal, da bo MJU, zaradi 
neosveževanja podatkov v spletni aplikaciji ministrstva 
za javno upravo ob lokalnih volitvah,od podjetja SRC 
uveljavljalo odškodninsko kazen po pogodbi. Dodal je, 
da je predvidena kazen minorna, do 400 evrov. A, kot je 
dodal, pogodbe ni podpisal on.
Zvečer na dan drugega kroga županskih volitev, ki je 
potekal v začetku decembra lani, je zaradi neosveževanja 
spletne aplikacije ministrstva za javno upravo prišlo do 
zmede pri ugotavljanju volilnega izida v Kopru.
Minister je poudaril, da tega ni zakrivilo ministrstvo 
in pojsanil, da so za osveževanje podatkov pogodbeno 
angažirali podjetje, ki naj bi zagotavljalo navzočnost 
delavcev na sedežu ministrstva do 1. ure ponoči. A so ti 
»ob 22. uri presodili, da pa bi morda prizorišče zapustili, 
ker se po njihovem mnenju ne bo nič kaj presenetljivega 
več zgodilo«. Telefonsko številko so res pustili, a se nanjo 
niso odzivali, je minister dejal na novinarski konferenci, 
na kateri so sicer govorili o novem razpisu za gradnjo 
širokopasovnih omrežij.
Poleg odškodninske kazni po pogodbi je minister 
kot možnost omenil tudi tožbo zaradi krnitve ugleda 
države. Podjetja si namreč po njegovih besedah takšnega 
domačijskega odnosa ne bi smela privoščiti in bi morala 
tudi v odnosu z državo ravnati visoko profesionalno, je 
dejal.
Če se bo podjetje, ki po njegovih besedah krivdo zavrača 
z najrazličnejšimi razlagami, pisno opravičilo, morda 
v takšno tožbo ne bodo šli. Zaenkrat pa velja, da so z 
državnim odvetništvom v dogovorih o tožbi. Kot je pojas-
nil, ne gre toliko za to, da bi od podjetja izterjali ne vem 
kakšno vsoto, ampak je namen bolj simbolne narave, da 
pokažejo, da od postavljenih standardov ne bodo odstopali.
Minister je še dodal, da omenjeni dogodek ni bil 
neposredni povod, je pa tudi malo pripomogel k temu, 
da so intenzivirali pogovore z Državno volilno komisijo. 
Prepričani so namreč, da mora imeti država lasten infor-
macijski sistem za podporo vsem volitvam, da ga upravlja 
sama in ni odvisna od množice najrazličnejših zunanjih 
izvajalcev. Predvidevajo, da bodo v letošnjem letu pripravili 
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vse ustrezne podlage in proti koncu leta objavili razpis za 
izdelavo te informacijske podpore in bo ob vseh naslednjih 
volitvah država sama upravljala s to informacijsko podporo.

DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija organizira že 10. Dan za spremembe, 
s podnaslovom »Odpravimo diskriminacijo«, ki bo letos 
potekal 6. aprila 2019. 
Mnoge občine ste v preteklih letih že sodelovale in podprle 
izvedbo velike vseslovenske prostovoljske akcije Dan za 
spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja ljudi, 
da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe posamezne 
skupnosti. 
V organizaciji si želijo si, da bi tudi letos skupaj z njimi 
svoje občane in občanke nagovorili, naj v začetku pomladi 
stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in prispevajo 
k izboljšanju življenja v skupnosti. 
Priročnik, ki vam bo lahko v pomoč, najdete TU. V 
primeru vprašanj pri pripravi in izvedbi akcije pišite na 
danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino 
Lever na 051 654 726.
Podporo Dnevu za spremembe bodo upoštevali tudi 
pri pridobitvi naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto«, 
s katerim izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske 
filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela 
občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo 
delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo 
del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji 
občini. Vse informacije in razpisno dokumentacijo boste 
prejeli v kratkem.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo pros-
tovoljstva, že več kot petindvajset let spodbuja razvoj 
prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena 
odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. 
Prostovoljstvo je namreč najbolj živo tam, kjer je za vla-
ganje in spodbujanje k aktivni participaciji na lokalnem 
nivoju največ posluha. Odločilno vlogo pri tem imate 
županje/župani in občinske uprave. Ne glede na bogastvo 
posamezne družbe je za njen razvoj in skupno dobrobit 
pomembna pripravljenost prebivalcev za sodelovanje v 
skupno dobro.

DAVEK NA NEPREMIČNINE PO 
UREDITVI EVIDENC 
Ministrstvo za finance je jeseni napovedovalo, da bo novi 
sistem obdavčitve nepremičnin uveden z letom 2020, sedaj 
pa ugotavlja, da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo 
urejeni podatki o zemljiščih, prek katerih potekajo javne 
ceste in železnice.
»Ministrstvu za finance bi vsekakor bilo v interesu, da bi bil 
davek na nepremičnine del ukrepov na davčnem področju, 
ki jih nameravamo predstaviti v kratkem. A čeprav je bilo 
tudi na področju evidenc v zadnjih letih narejeno veliko, 
vse evidence še niso urejene do takšne mere, da ovir za 
uvedbo davka na nepremičnine ne bi bilo,« 
S pripravo pravnih podlag sicer nadaljujejo ter s pravnimi 
strokovnjaki iščejo rešitve in usklajujejo nekatera odprta 
vprašanja. »V danem trenutku je največja ovira uvedbi 
davka na nepremičnine dejstvo, da zelo verjetno podatki 
o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške 
infrastrukture ne bodo na voljo pravočasno,« so navedli 
in dodali, da je problematično predvsem zagotavljanje 
podatkov o občinskih javnih cestah. 
Težava bi lahko bila, če bo glede na velik delež te infra-
strukture, ki še vedno leži na zasebnih zemljiščih, za ta 
zemljišča predvidena oprostitev davka. Zato ministrstvo 
občine spodbuja, naj pravočasno izvedejo svojo z zakonom 
določeno nalogo, saj naj bi bil davek na nepremičnine 
njihov izvirni vir prihodkov. 
»Ovir za uvedbo davka na nepremičnine ne bo več, ko 
bodo ustrezno urejeni tudi ti podatki,« so navedli in do-
dali, da sta za dokončno ureditev teh podatkov pristojni 
ministrstvi za okolje in prostor ter za infrastrukturo. 
Minister za finance Andrej Bertoncelj je novembra lani 
napovedal, da bo šel osnutek zakona o tem davku najprej v 
dvomesečno strokovno in politično usklajevanje, »če bomo 
to lahko peljali in če bo politična volja«. Nato bi sledila 
javna razprava, ki bi trajala prav tako dva meseca. 
Da se pristojni popisa 1200 kilometrov javnih železniških 
tirov in 39.000 kilometrov državnih in občinskih cest 
lotevajo šele zdaj, naj bi bile v veliki meri krive zamude 
na resornem ministrstvu za infrastrukturo, je 7. februarja 
poročal časnik Dnevnik. 
Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in železniške infrastrukture je bil namreč sprejet 
šele februarja lani, pripadajoči pravilnik tik pred iztekom 
lanskega leta. Popis zemljišč z državnimi cestami naj bi 

https://www.filantropija.org/dan-za-spremembe-6-april-2019/
mailto:danzaspremembe@filantropija.org
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvu-prijazno-mesto
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bil končan junija letos, prav tako naj ne bi bilo težav s 
popisom zemljišč z železnico, problem pa naj bi bilo evi-
dentiranje 32.000 kilometrov občinskih cest, za katerega 
niti v občinskih vrstah ne verjamejo, da bo končano prej 
kot v dveh do treh letih, je poročal časnik. 
Po načrtih, kot jih je finančno ministrstvo predstavilo jese-
ni, bi davek nadomestil tri sedanje dajatve na nepremičnine 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dajatev za 
uporabo gozdnih cest in davek na premoženje - in bi bil 
v celoti prihodek občin. V povprečju naj se obremenitev 
glede na sedanje dajatve ne bi spreminjala, bi pa pri posa-
meznih zavezancih lahko prišlo do sprememb navzgor ali 
navzdol. Celotni izkupiček naj bi bil sicer višji, saj bi bile 
v obdavčitev vključene tudi nepremičnine, ki sedaj niso.

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 strani

•	 Javni razpis za izbor operacij “Podporno okolje za 
delovanje na področju kulture 2019” -  do15. 3. 2019

•	 Razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko 
prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 
– 31. 12. 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

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.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1910
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1910
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
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11  KORISTNE INFORMACIJE

NAVODILA IN PODLAGE ZA 
UREJANJE NEPREMIČNIN V LASTI 
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 
SKUPNOSTI
Ministrstvo za javno upravo naj je poslalo dopis z navo-
dilom in podlagami za urejanje nepremičnin v lasti sa-
moupravnih lokalnih skupnosti. V dopisu med drugim 
navajajo, da Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti določa, kaj je upravljanje 
premoženja in določa tudi nosilca upravljanja premoženja, 
to je upravljavec.
Upravljanje nepremičnega premoženja v skladu z 58. 
členom ZSPDSLS-1 obsega tudi skrb za pravno in funk-
cionalno urejenost. Vsak upravljavec je sam odgovoren za 
izboljšanje podatkov o nepremičninah, s katerimi upravlja, 
ter usklajenost podatkov v vseh zakonitih uradnih evi-
dencah (Zemljiški knjigi, GURSovih bazah). 
Ker bo nov sistem množičnega vrednotenja nepremičnin 
slonel na ustrezno delujočem sistemu evidentiranja 
nepremičnin, je za pravilno delovanje sistema množičnega 
vrednotenja v fazi pripisa posplošene tržne vrednosti 
nepremičninam potrebno zagotoviti verodostojne po-
datke o nepremičninah, ki ustrezajo dejanskemu stanju. 
Obveznost upravljavcev nepremičnin je, da tekoče spr-
eminjajo in posodabljajo podatke o svojih nepremičninah, 
ki so vpisane v uradnih evidencah.
Celoten dopis je na voljo TU.

OPOZORILO NA ZAKONODAJNE 
DOLOČBE V ZVEZI S SKLADIŠČENJEM 
IN EVIDENCO ODPADKOV
Ministrstvo za okolje in prostor nam je v vednost poslalo 
dopis v zvezi s skladiščenjem in evidentiranjem odpadkov 
ter ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov pri izva-
jalcih javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
V dopisu, ki so na naslovili na Zbornico komunalnega 
gospodarstva opozarjajo na veljavna določila v zvezi s 
skladiščenjem in evidentiranjem odpadkov v zakonodaji.

V Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) je 
skladiščenje odpadkov urejeno v 19. členu, ki med drugim 
deležnikom pri ravnanju z odpadki (Izvirni povzročitelj 
odpadkov, zbiralec odpadkov in izvajalec obdelave odpad-
kov) nalaga, da morajo:
•	 odpadke skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti 

ter tako, da so odpadki primerni za obdelavo (3. točka 
drugega odstavka),

•	 pri skladiščenju odpadkov izvajati ukrepe za 
preprečevanje in zmanjševanje emisij snovi in vonjav, 
raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi 
vetra, ptic, glodavcev in mrčesa ter požarov zaradi 
samovžiga (1., 2.,5. in 6. točka tretjega odstavka),

•	 odpadke skladiščiti tako, da niso neposredno izpostav-
ljeni padavinam, če bi to lahko vplivalo na njihove 
lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo (četrti 
odstavek).

Ista uredba v 36. členu ureja evidenco o zbiranju odpadkov. 
V prvem odstavku zbiralcu nalaga, da mora voditi evi-
denco o zbiranju odpadkov, v kateri so podatki o številkah 
odpadkov in količinah zbranih odpadkov ter imetnikih 
odpadkov, od katerih jih prevzema, ločeno po odpadkih, 
ki so bili zbiralcu oddani, in odpadkih, ki so bili zbiralcu 
prepuščeni.
Opozarjajo tudi na Uredbo o obvezni občinski gospodarski 
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list 
RS, št. 33/17 in 60/18). Ta v 19. členu v zvezi z ureditvijo 
zbirnega centra izvajalcu javne službe v sedmem odstavku 
nalaga, da mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v 
zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih odda v nadaljnje 
ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi 
ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki.
Izvajalec javne službe mora izvajanje javne službe zbiranja 
prilagoditi določbam Uredbe o obvezni občinski gospodar-
ski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov najpozneje 
v dveh letih od uveljavitve te uredbe. Datum uveljavitve je 
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 33/2017 
z dne 30.6.2017. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/MJU_Navodilo_-_Upravljavci_nepremicnin_-SLS.pdf
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SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA 
PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI
Ministrstvo za zdravje nam je poslalo dopis, v katerem 
sporočajo, da so se na podlagi pridobljenih podatkov s 
strani občin odločili, da predmet sofinanciranja v letošnjem 
letu ne bodo helipodi. Vzrok za to so predvsem upravni in 
drugi postopki, ki bi bili potrebni za izpeljavo projekta, saj 
bi večina občin za to potrebovala 2 leti in več.
O dokončnem predmetu sofinanciranja še ni odločeno. 
Pri zdravstvenih domovih, ki izvajajo NMP, bodo namreč 
preverili še interes glede sofinanciranja nabave nujnih 
reševalnih vozil tipa B.
Javni razpis bo predvidoma objavljen v začetku meseca 
marca.

OBRAVNAVA VOZNIKOV S 
PREDNOSTJO 
S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli pojasnilo 
v zvezi s tolmačenjem določb Zakona o pravilih cestnega 
prometa, ki se nanašajo na vozila s prednostjo in o tem 
obvesti vsa občinska redarstva. 
Zakon o pravilih cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: 
ZPrCP) v 46. členu določa najvišje dovoljene hitrosti za 
vozila, v 101. členu pa ureja posebne svetlobne znake vozil 
s prednostjo in vozil za spremstvo. V prvem odstavku 101. 
člena ZPrCP je določeno, da so vozila s prednostjo in vozila 
za spremstvo motorna vozila, na katerih se za izvršitev 
določenih nujnih nalog uporabljajo posebni svetlobni in 
zvočni znaki. Šesti odstavek 101. člena ZPrCP ureja pogoje 
za vožnjo vozil s prednostjo in vozil za spremstvo, ki morajo 
biti izpolnjeni, da ta vozila vozijo samo z uporabo posebnih 
svetlobnih znakov brez sirene. Četrti odstavek 101. člena 
ZPrCP pa določa, da voznikom vozil s prednostjo, vozil za 
spremstvo in vozil v spremstvu ni treba upoštevati promet-
nih pravil in prometne signalizacije, vendar morajo voziti 
na tak način in s tako hitrostjo, da ves čas obvladujejo 
vozilo in da ne ogrožajo drugih udeležencev cestnega 
prometa ali njihovega premoženja.
Iz povzetih določb 101. člena ZPrCP nedvomno izhaja, 
da reševalnim in drugim vozilom, ki uporabljajo bodisi 
posebne svetlobne znake in sireno bodisi samo posebne 
svetlobne znake in se zato umeščajo med vozila s prednostjo 
ali vozila za spremstvo, ni treba upoštevati prometnih 

pravil in prometne signalizacije, torej tudi ne omejitev iz 
46. člena ZPrCP. 
Občinski redarji so na podlagi 15. člena ZPrCP pristo-
jni, da na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi 
cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah 
zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad 
taksativno določenimi členi, med njimi tudi 46. členom 
ZPrCP. Občinski redarji niso pristojni izvajati nadzora nad 
določbo 101. člena ZPrCP, v skladu z načelom zakonitosti 
pa morajo pri svojem delu upoštevati vse določbe ZPrCP 
in tudi druge veljavne predpise, ki urejajo prekrškovne 
postopke.
Za odločitev, ali se uvede postopek o prekršku na pod-
lagi 46. člena ZPrCP, je treba ugotoviti, ali niso podane 
okoliščine, zaradi katerih storjeno dejanje ne pomeni 
kršitve zakona. Takšna okoliščina je gotovo ugotovitev, 
da je prekoračitev hitrosti storilo vozilo, ki je uporabljalo 
posebne svetlobne znake, saj takšnemu vozilu na podlagi 
101. člena ZPrCP ni treba upoštevati prometnih pravil in 
prometne signalizacije. Če se s fotografije avtomatskega 
merilnika hitrosti ali z osebno zaznavo v konkretnem 
primeru nesporno ugotovi, da so uporabljeni svetlobni 
znaki na vozilu s prednostjo ali vozilu za spremstvo, je po 
našem mnenju na podlagi četrtega odstavka 101. člena 
ZPrCP izključena protipravnost kot element prekrška, zato 
v tovrstnih primerih ni podlage za uvedbo prekrškovnega 
postopka.
Fotografija ali osebna zaznava vozila, ki oddaja posebne 
svetlobne znake in je hkrati reševalno vozilo, izkazuje 
očitno dejstvo, da gre za vozilo, ki mu ni treba upoštevati 
prometnih pravil in prometne signalizacije, ker gre za vozilo 
s prednostjo. Vsako nadaljnje ugotavljaje že ugotovljenega 
dejstva, da gre za vozilo s prednostjo (s poizvedbami, kdo 
je vozil vozilo, ali je bilo na nujni poti itd.) je po našem 
mnenju nepotrebno. Ker iz fotografije ali osebne zaznave 
izhaja, da gre za vozilo s prednostjo, se postopek o prekršku 
ne začne, ker prekršek ni bil storjen. 
Po mnenju ministrstva sprememba 101. člena ZPrCP ni 
potrebna.  
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POENOSTAVITEV POSTOPKA 
PRIDOBITVE POTRDIL O NAMENSKI 
RABI ZEMLJIŠČA
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli zaprosilo, 
da občinam članicam v izpolnitev posredujemo tabelo, 
katere namen je pridobiti čim več potrebnih podatkov za 
nadaljevanje aktivnosti v zvezi poenostavitev poslovanja 
občin z notarji (potrdilo o namenski rabi zemljišča).
Gre namreč zato, da je MJU v sodelovanju z Notarsko zbor-
nico Slovenije in združenji občin pristopilo k pogovorom 
kako pristopiti k poenostavitvam postopkov pridobitve 
potrdil o namenski rabi zemljišč. Namen poenostavitve 
postopkov pa je doseganja hitrejšega, cenejšega in bolj 
transparentnega poslovanja države z državljani in podjetji. 
Tabela se nahaja v priponki. Rok za izpolnitev tabel je bil 
27. 2. 2019. V kolikor nam odgovora še niste uspeli poslati, 
vas naprošamo, da to storite čimprej, in sicer na elektronski 
naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

SOLIDARNOSTNA POMOČ IN 
JUBILEJNE NAGRADE
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pojasnilo v 
zvezi v zvezi s sodbo DSSI Pd 1674/2017 in sodbo VDSS 
Pdp 414/2018, ki se nanašata na izplačevanje višjih jubi-
lejnih nagrad in višjih solidarnostnih pomoči. Ministrstvo 
je namreč na to temo prejelo več vprašanj in ugotavlja, 
da je konkretna sodba pravnomočna in jo je bilo treba v 
konkretnem primeru tudi izvršiti.
V zvezi z vprašanji, ali se na podlagi navedene sodbe 
spremeni ravnanje glede izplačevanja višjih solidarnostnih 
pomoči in višjih jubilejnih nagrad v javnem sektorju, pa 
je treba opozoriti, da gre za sodbo višjega sodišča, ki je ni 
mogoče šteti za ustaljeno sodno prakso, na podlagi katere 
bi delodajalci spremenili način in kriterije za ugotavljanje 
pravice do višjih solidarnostnih pomoči in jubilejnih na-
grad vnaprej ter hkrati izplačali tudi razliko za nazaj. Prav 
tako pa je treba upoštevati, da je Državno odvetništvo 
vložilo predlog za dopustitev revizije na Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije. Gre namreč za pravna vprašanja glede 
upoštevanja 224. člena ZDR-1 in veljavnosti Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13).
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

UMIK PODATKOV KANDIDATOV NA 
SPLETNIH STRANEH OBČIN
S strani Ministrstva za javno upravo smo v vednost prejeli 
dopis v zvezi z umikom kandidatov na spletnih straneh 
občin. Za volitve v občinske svete, volitve županov in 
volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se 
uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17), ki glede vprašanj, ki s tem zakonom niso 
posebej urejena, napotuje na smiselno uporabo določb 
zakona o volitvah v državni zbor.
Skladno z navedenim, sodbo Upravnega sodišča RS, št. I 
U 2229/2011-9 z dne 28. 3. 2013 in Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 
51/07, 67/07, 94/07, 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) 
podajajo opozorilo na obveznost umika spletne objave 
seznamov potrjenih list kandidatov na lokalnih volitvah 
leta 2014. Enako velja za sezname potrjenih kandidatov, 
ki so kandidirali na lokalnih volitvah leta 2018, kjer se voli 
po večinskem volilnem sistemu. 
Umik podatkov je skladen s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDPR), ki se je začela uporabljati 25. 5. 2018. 
Pravico do izbrisa oziroma pozabe je urejena v 17. členu, ki 
med drugim določa, da ima upravljavec obveznost osebne 
podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja, 
da osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere 
so bili zbrani ali kako drugače obdelani.

OBVESTILO O IZVEDBI NAKNADNIH IN 
NADOMESTNIH VOLITEV V OBČINAH
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo 
o izvedbi naknadnih in nadomestnih volitev v ovčinah. 
Tako se za izvedbo naknadnih in nadomestnih volitev v 
občinah uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in Zakona 
o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13). v 
dopisu opozarjajo na na dosledno spoštovanje določb 
navedenih zakonov. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/solidarnostna_pomoc_in_jubilejna_nag_p.pdf
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Pri izvedbi naknadnih in nadomestnih volitev največjo 
težavo predstavlja nepravočasno obveščanje Ministrstva 
za notranje zadeve (MNZ) o izdelavi splošnih volilnih 
imenikov. Zakon o evidenci volilne pravice v 22. in 23. 
členu določa vse dejavnosti in roke, potrebne za končno 
izdelavo omenjenih imenikov. Iz navedenega sledi, da je 
za izdelavo imenikov potreben določen čas in pravočasna 
obveščenost MNZ tudi zaradi 23. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji, ki določa objavo števila volilnih 
upravičencev na spletni strani MNZ na dan, ki je določen 
za začetek volilnih opravil. To pomeni, da mora občinska 
volilna komisija z uradnim dopisom obvestiti MNZ o 
razpisu volitev najkasneje dva delovna dneva pred objavo 
sklepa o razpisu volitev v uradnem glasilu občine. 
Dopis mora vsebovati naslednje priloge:
•	 Sklep o razpisu nadomestnih ali naknadnih volitev;
•	 Rokovnik volilnih opravil;
•	 komentar za potrebe GURS glede morebitnih spre-

memb sedežev in območij volišč v primerjavi s stanjem 
zadnjih lokalnih volitev.

V primeru, da MNZ, Območna geodetska pisarna in up-
ravna enota ne prejmejo omenjenega dopisa pravočasno, 
volilnih opravil ni mogoče izvesti v zakonsko določenih 
rokih, kar pomeni ponovni razpis volitev.

12  EU NOVICE

DELOVNI PROGRAM ZA PODPORO 
STRUKTURNIM REFORMAM
Evropska komisija je v t.i. zimskem svežnju evropskega 
semestra predstavila oceno napredka držav članic pri 
izvajanju priporočil Komisije za posamezne države iz ju-
lija 2018. Eden od načinov, s katerimi Komisija pomaga 
državam članicam, da povečajo svoja prizadevanja za 
reforme, je program za podporo strukturnim reformam, 
preko katerega lahko vse države članice EU zaprosijo za 
tehnično podporo pri oblikovanju in izvajanju reform, ki 
spodbujajo rast. To vključuje tudi reforme, poudarjene v 
priporočilih za posamezne države.
Komisija je tako sprejela delovni program programa za 
podporo strukturnim reformam za leto 2019. V letu 
2019 bo iz programa za podporo strukturnim reformam 
zagotovljena tehnična podpora 26 državam članicam za 
izvedbo več kot 260 projektov. To dopolnjuje več kot 290 
projektov, ki so bili izbrani v letih 2017 in 2018.
V Sloveniji bo Komisija letos nudila tehnično pomoč na 
različnih področjih, med drugim pri upravljanju prihodkov 
in javnih financ, trgu dela, zdravstvu in socialnih storitvah, 
varstvu okolja, pravosodju, v finančnem sektorju in pri 
dostopu do financiranja. Vrednost skupno 12 projektov 
je ocenjena na več kot 3 milijone evrov.
V letih 2017 in 2018 je Slovenija uspešno izvedla oziroma 
izvaja projekte, ki so bili ocenjeni na 1,5 milijona evrov 
vsako leto.
Več si preberite TU. 

OCENA O IZVAJANJU ZAKONODAJE 
EU O VODAH V DRŽAVAH ČLANICAH
Evropska komisija je objavila oceno o izvajanju zakonodaje 
EU o vodah v državah članicah, pri čemer je izpostavila 
uspehe in pomanjkljivosti. Šestletno poročilo o izva-
janju ocenjuje načrte upravljanja povodij držav članic in 
načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti za obdobje 
2015–2021.
Več si preberite TU.

http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3564/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1431_en.htm
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ENERGIJSKA OBNOVA 
STANOVANJSKIH ZGRADB 
Evropska komisija bo namenila 97 milijonov evrov za 
energijsko obnovo stanovanjskih zgradb. Izboljšana en-
ergijska učinkovitost zasebnih in javnih stavb bo skupaj z 
drugimi ukrepi za čisto energijo prispevala k zmanjševanju 
onesnaževanja in izpustov toplogrednih plinov, pa tudi k 
zniževanju stroškov, ustvarjanju delovnih mest in dvigu 
kakovosti življenja v Evropi. Energijska učinkovitost je 
med glavnimi cilji svežnja čista energija za vse Evropejce, 
države EU pa so se decembra 2018 dogovorile tudi o 
zmanjšanju porabe energije za 32,5  % do leta 2030 v 
primerjavi z letom 1990. 
Več si preberite TU.

EVROPSKA PRESTOLNICA INOVACIJ
Evropska komisija je objavila natečaj za evropsko pre-
stolnico inovacij 2019. Nagrada je priznanje mestom za 
oblikovanje in uresničitev inovativnih rešitev, ki prinašajo 
koristi vsem prebivalcem v mestih. Nagrada, znana tudi kot 
iCapital, se financira iz evropskega programa za raziskave 
in inovacije Obzorje 2020. Na natečaj se do 6. junija 2019 
lahko prijavijo mesta iz EU ali držav, sodelujočih v pro-
gramu Obzorje 2020, ki imajo vsaj 100.000 prebivalcev. 
Prva nagrada znaša 1 milijon evrov, preostale nagrade pa 
100.000 evrov. 
Več si preberite TU.

116,1 MILIJONA EVROV ZA 12 
VELIKIH OKOLJSKIH IN PODNEBNIH 
PROJEKTOV
Evropska komisija je napovedala naložbe v višini 116,1 
milijona evrov za 12 velikih okoljskih in podnebnih projek-
tov, ki bodo financirani v okviru programa LIFE za okolje 
in podnebne ukrepe. Z naložbami se bodo podprli projekti 
v Avstriji, Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Italiji, Sloveniji, na 
Češkem, Finskem, Madžarskem in Portugalskem. Nova 
sredstva iz programa LIFE bodo v kombinaciji z drugimi 
viri omogočila mobilizacijo več kot 3,2 milijarde evrov 
dodatne podpore za projekte, ki bodo podprli prehod 
Evrope na nizkoogljično krožno gospodarstvo. 

Integrirani projekti na Češkem, Madžarskem, Portugalskem 
in v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) bodo pripomogli 
k ohranitvi narave v Evropi s podpiranjem učinkovitega 
izvajanja politike na področju biotske raznovrstnosti in 
izboljšanjem upravljanja omrežja zaščitenih območij EU 
Natura 2000. Projekti za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov pa se osredotočajo na izpolnjevanje nacionalnih 
zahtev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na Finskem, 
v Italiji in Sloveniji (LIFE IP CARE4CLIMATE). Projekti 
bodo tovrstno zmanjšanje dosegli z gradnjo zmogljivosti, 
cestnim prometom brez emisij in sekvestracijo ogljika.  
Več si preberite TU.

NALOŽBENI NAČRT ZA EVROPO
Naložbeni načrt za Evropo oz. Junckerjev načrt naj bi po 
zadnjih podatkih do zdaj spodbudil za skoraj 380 mili-
jard evrov naložb v Evropi. Za infrastrukturne projekte in 
programe financiranja malih in srednje velikih podjetij, 
ki se izvajajo v vseh 28 državah članicah, je bilo v okviru 
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) skupno 
odobrenih za 71,4 milijarde evrov garancij. Evropska inves-
ticijska banka je v okviru EFSI-ja odobrila infrastrukturne 
projekte z garancijami za 53,6 milijarde evrov, Evropski 
investicijski sklad pa sporazume za financiranje MSP-jev 
z garancijami za 17,8 milijarde evrov. Sporazumi naj bi 
prinesli koristi več kot 840.000 malim in srednje velikim 
podjetjem. 

POBUDA RESCEU
Evropski parlament je potrdil pobudo rescEU, ki bo Evropi 
omogočila boljše odzivanje ob naravnih nesrečah, kot so 
gozdni požari, poplave ali potresi. Predlog morajo potrditi 
še države EU. RescEU bo predvidoma začel veljati konec 
marca letos. 
Več si preberite TU.

NAVODILA ZA ČLANICE IN ČLANE 
KOMISIJE, KI BODO KANDIDIRALI NA 
MAJSKIH EVROPSKIH VOLITVAH 
Evropska komisija je objavila praktična navodila z etičnimi 
standardi za članice in člane Komisije, ki bodo kandidi-
rali na majskih evropskih volitvah. Navodila temeljijo na 

http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-054-more-european-funds-available-to-support-energy-efficiency-in-residential-buildings.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1330_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1128_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1070_en.htm
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revidiranem Kodeksu ravnanja, ki ga je Komisija predla-
gala leta 2016, da bi člani kolegija lahko kandidirali za 
evropske poslance in vodilne kandidate za mesto predsed-
nika Komisije, ne da bi se morali odpovedati trenutnim 
nalogam. Kodeks določa, da morajo volilno kampanjo 
jasno ločevati od dolžnosti, ki jih opravljajo v funkciji 
komisarjev. Spremenjeni Kodeks ravnanja je začel veljati 
januarja 2018. 
Več si preberite TU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_en.htm

