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 1  UVOD

Mesec julij je bil kljub počitniškemu pridihu zelo aktiven. Člani Predsedstva ZOS so se sestali kar dvakrat, ob-
ravnavali aktualne zakonske predloge in sprejeli stališča. Oblikovali pa so tudi pogajalska izhodišča za določitev 
višine povprečnine za leti 2020 in 2021.
Z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom smo se sestali na dveh sestankih, in sicer je bila tema prvega 
sestanka predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, tema drugega sestanka pa je bila odprava plačnih anomalij 
pri plačah funkcionarjev. Ministru Rudiju Medvedu pa smo že poslali predlog povišanja plač županom. 
Pripravili smo kar nekaj pripomb, pobud in mnenj ter jih naslovili na pristojne službe. Tako smo med drugim podali 
pripombe na predlog novele Zakona o fi nanciranju občin, ki med drugim predvideva spremembe formule za izračun 
primerne porabe občin. Na Združenju občin Slovenije se strinjamo, da je treba pristopiti k spremembi formule 
za izračun primerne porabe občin, vendar pozivamo k previdnosti, saj ne želimo, da bi sprememba posameznega 
parametra formule za določeno skupino občin pomenila manj sredstev. Poseganje v izračun primerne porabe, katerega 
rezultat bi bil manj sredstev za redko poseljena območja in fi nančno šibkejše občine je za ZOS nesprejemljiv in mu 
bomo ostro nasprotovali..
Aktualen je tudi predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občinam. Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo namen 
Ministrstva za javno upravo, da pristopi k spremembam šestih zakonov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev 
in bi občinam že z letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se jih administrativno razbremenilo. Pri pregledu predloga 
zakona pa smo žal ugotovili, da je izračunan prihranek stroškov občin, predvsem zaradi prenosa storitve družinski 
pomočnik na državo nižji od izračunanega.
Konec leta 2018 so združenja občin in Vlada RS podpisala Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki v svoji 
tretji točki določa, da bodo Vlada RS in reprezentativna združenja po 6 mesecih preverili učinke dogovora s sindikati 
javnega sektorja glede dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na višino stroškov občin ter pregledali predloge delovne 
skupine za spremembo zakonodaje in dogovorili nadaljnje ukrepe. Na Ministrstvo za javno upravo smo poslali 
dopis, v katerem naprošamo za sklic sestanka, na katerem bi se dogovorili o nadaljnjih korakih glede uresničitve 3. 
točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.
Občina Divača je prejela naziv za prizadevno spodbujanje prostovoljskega dela. Občini čestitamo in želimo uspešno 
delo na področju prostovoljstva še naprej.
V kolikor še niste izkoristili dopustniških dni, vam želimo prijeten dopust in vas bomo z novo izdajo Mesečnega 
utripa ponovno pozdravili v mesecu septembru. 
Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani 
Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite 
na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.
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in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje deja-
vnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem 
narodnem parku.
Predlog uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in pros-
tor, določa pa:
•	 merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofi-

nanciranje projektov parkovnih lokalnih skupnosti iz 
četrtega odstavka 11. člena ZTNP-1. 
11. člen ZTNP-1, ki opredeljuje načine dodeljevanja 
spodbud in sofinanciranja v svojem četrtem odstavku 
določa »Ne glede na predpise, ki urejajo financiranje 
občin, se za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih 
parkovne lokalne skupnosti izvajajo oziroma zagotav-
ljajo v narodnem parku in ki se neposredno nanašajo 
na izvajanje razvojnih usmeritev iz 2., 7., 8., 9. in 17. 
točke prvega odstavka prejšnjega člena, parkovni lokalni 
skupnosti iz državnega proračuna zagotovijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje, v višini 80% predračunske 
vrednosti projekta ali investicije oziroma sredstev, potreb-
nih za izvajanje dejavnosti, če drug predpis ne določa 
višjega odstotka financiranja.«

•	 način izvajanja določb  za projekte iz prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 11. člena ZTNP-1
Navedeni odstavki določajo:
»(1) Spodbude in sofinanciranje projektov, investicij 
ter izvajanja dejavnosti s področij iz prvega in drugega 
odstavka prejšnjega člena se parkovnim lokalnim skup-
nostim ter prebivalcem narodnega parka in pravnim 
osebam s sedežem v narodnem parku, v primeru iz 
tretjega odstavka tega člena pa na območju parkovnih 
lokalnih skupnosti, dodeljujejo prednostno in praviloma 
za 25 odstotkov več kot na drugih območjih. 
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so spodbude 
in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanja deja-
vnosti s področij iz prvega in drugega odstavka prejšnjega 
člena pravnim osebam po višini in intenzivnosti omejene 
s predpisi, ki urejajo državne pomoči. 
(3) Z osebami iz prvega odstavka tega člena so v pri-
meru iz 1., 3., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena izenačene tudi fizične osebe, ki imajo 
stalno prebivališče zunaj narodnega parka, v narodnem 
parku pa uporabljajo gozdna zemljišča ali stalno obde-
lujejo kmetijska zemljišča, in sicer na podlagi veljavnega 
pravnega naslova. 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O 
INFRASTRUKTURNEM SKLADU
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo pred-
loga Zakona o infrastrukturnem skladu, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za infrastrukturo.
Z zakonom se ureja zagotavljanje namenskih sredstev za 
izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja prometne 
infrastrukture in proračunski sklad za investicije in in-
vesticijsko vzdrževanje prometne infrastrukture. Ustanovi 
se tudi infrastrukturni sklad, čigar sredstva se bodo na-
menila Sredstva financiranju investicij in investicijskega 
vzdrževanja prometne infrastrukture v skladu z nacional-
nim programom razvoja prometa v Sloveniji. Predvideni 
so sledeči viri financiranja:
•	 letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
•	 koncesijska dajatev Luke Koper, d. d., ki pripada 

Republiki Sloveniji,
•	 povračilo za izredne prevoze po glavnih in regionalnih 

cestah,
•	 dajatev za odjavljena vozila,
•	 pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe na 

pomorskih plovnih poteh,
•	 drugi viri, za katere je tako določeno s posebnimi predpisi.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete do 8. 8. 2019 
na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O MERILIH IN 
KRITERIJIH ZA SPODBUJANJE IN 
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, 
INVESTICIJ TER IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI, KI SE NANAŠAJO 
NA RAZVOJNE USMERITVE V 
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10477
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10477
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10477
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10542
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10477
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(5) Ob naravnih ali drugih nesrečah se zaradi posebnih 
zahtev pri izvajanju sanacije za odpravo posledic nesreče 
v narodnem parku namenjajo do 30 odstotkov višja 
sredstva kot zunaj narodnega parka.«

5. člen predloga Uredbe določna njeno izvajanje in fi-
nanciranje. Tako tretji odstavek določa, da se sredstva za 
izvajanje četrtega odstavka 11. člena ZTNP-1 zagotovijo 
na posebni proračunski postavki ministrstva za okolje. 
Praviloma se zagotovijo finančna sredstva v višini en 
milijon evrov letno, skladno s proračunskimi možnostmi 
in potrebami izvajanja programa, lahko vlada določi tudi 
drugačen znesek. Ta sredstva se določijo med parkovne 
lokalne skupnosti glede na delež površine parkovne občine 
na območju parka (70% uteži), število stalnih prebivalcev 
občine na območju narodnega parka (20% uteži) in števila 
stavb s hišno številko na območju narodnega parka (10% 
uteži). Razdelitev se določi v Prologi 1 te Uredbe, in sicer 
za obdobje petih let.
Sredstva za izvajanje prvega, drugega in  tretjega odstavka 
11. člena ZTNP-1 se zagotovijo v okviru posameznih  ja-
vnih razpisov oziroma pozivov, ki jih pripravljajo pristojna 
ministrstva, kadar razpišejo  vsebine iz prejšnjega člena. 
Sredstva za izvajanje petega  odstavka 11. člena ZTNP-1 
pa se zagotovijo v okviru programov in finančnih načrtov 
po predpisih, ki urejajo naravne ali druge nesreče kadar 
take razmere nastopijo na območju narodnega parka.
9. člen predloga Uredbe se nanaša na pripravo prvega pro-
grama in določa, da se ta pripravi po sprejetju proračuna, 
tako da se ugotovi obseg potrebnih sredstev za izvedene 
projekte oz projekte v izvajanju v letu 2019, ki so že ses-
tavni del proračuna parkovne lokalne skupnosti za leto 
2019. Financiranje teh sledi po zaključnem računu in 
izstavljenem zahtevku v letu 2020.
Hkrati se pripravi tudi program  predvidenih projektov za 
2020, za katere se sredstva povrnejo v letu 2021.
Predloge in pripombe k predlogu Uredbe nam lahko 
posredujete do 9. 8. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK OPERATIVNEGA 
PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da je bil 
v javno razpravo dan osnutek Operativnega programa 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
Operativni program je izvedbeni akt, s katerim se za vsako 
posamezno aglomeracijo, za katere je v predpisanih rokih 
treba zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo ozi-
roma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost 
z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, podrobneje določijo zahteve v 
zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode 
in roki za dosedanje teh zahtev. Z operativnim programom 
se podrobneje določijo tudi obveznosti v zvezi z oprem-
ljanjem posameznih objektov na območjih izven meja 
aglomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremljena z 
javno kanalizacijo in opremljanje z javno kanalizacijo tudi 
ni predpisano.
Operativni program zajema zlasti naslednje vsebinske 
sklope: Pregled stanja na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode in ravnanja z blatom; Ukrepi, 
ki se nanašajo na: novelacijo aglomeracij in spremembe 
aglomeracije glede na predhodni Operativni program, 
ocena stopnje priključenosti v aglomeracijah in izven 
aglomeracij, ukrepi za zagotavljanje odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, ukrepi za padavinsko odpadno 
vodo, ter ukrepi za zagotavljanje predpisane opremljenosti 
na območjih izven meja aglomeracij; Ekonomska analiza 
ukrepov; Akcijski načrt za odpravo nepravilnosti v vseh 
aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 
2.000 PE ter oceno sredstev za izvedbo akcijskega načrta.
Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov osnutka 
noveliranih aglomeracij je možno preko TE POVEZAVE s 
pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki se glasita: 
Uporabniško ime: aglo2019
Geslo: aglo2019
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 20. 
8. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/javne-obravnave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/javne-obravnave/
http://gis.arso.gov.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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OSNUTEK NACIONALNEGA 
PROGRAMA VARSTVA OKOLJA S 
PROGRAMOM UKREPOV DO 2030
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v mnenje 
prejeli osnutek Nacionalnega programa varstva okolja s 
poudarkom ukrepov do 2030, ki je izdelan z namenom, 
da se z njim zaradi doseganja okoljske vizije »Ohranjena 
narava in zdravo okolje v Sloveniji in izven nje omogočata 
kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam« 
opredelijo usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov 
varstva okolja. 
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 23. 
8. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDIJIH
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo pred-
loga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
medijih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo.
Predlog zakona v 3. členu spreminja 4. člen zakona, namreč 
v tretjem odstavku 4. člena se med drugim določa, 
da samoupravne lokalne skupnosti zagotavljajo »sred-
stva v občinskih proračunih na posebni postavki, pri čemer 
omogočijo, da na predlog proračuna podajo mnenje izdajatelji 
lokalnih medijev, ki imajo sedež na njihovem območju in 
jih vsebinsko pokrivajo.« Pripravljavci zakona so zapisali, 
da se odgovornost za uresničevanje javnega interesa v 
skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, nalaga 
tudi samoupravnim lokalnim skupnosti. Občine bodo 
morale za zagotavljanje pravice do javnega obveščanja in do 
obveščenosti na lokalnih območjih zagotoviti oz. rezervirati 
sredstva v občinskih proračunih. Kolikšna bo višina teh 
sredstev, zakon ne predpisuje, ampak je to prepuščeno 
avtonomni odločitvi občin. Dodajajo, da je treba občine 
spodbuditi, da sredstev za namene informiranja občanov 
ne porabljajo zgolj za izvajanje informacijske dejavnosti v 
lastni režiji, ampak da vsaj del teh sredstev namenijo (prek 
javnih razpisov in pozivov) tudi kakovostnim lokalnim 
medijem. Z namenom zagotovitve večje transparentnosti 
porabe občinskih sredstev je prav tako določena zahteva, 
da občine sredstva, namenjena zagotavljanju pravice do ja-
vnega obveščanja in do obveščenosti na lokalnih območjih, 
zagotovijo na posebni postavki v občinskih proračunih. 

Zahteva se tudi, da na predlog proračuna podajo mnenje 
lokalni mediji, ki imajo sedež na območju posamezne 
občine in jih vsebinsko pokrivajo. Pojasnjujejo, da se s 
tem ne posega v avtonomijo občin, ker gre zgolj za mnenje, 
ki pristojnih organov občine na zavezuje.
Nadalje 4. člen predloga zakona določa spremembo 4.a 
člen zakona, ki določa pridobivanje finančnih sredstev 
s strani pristojnega ministrstva. Tako v svojem četrtem 
odstavku določa, da finančne podpore »ne morejo pri-
dobiti izdajatelji, ki so samoupravne lokalne skupnosti ali 
druge pravne osebe javnega prava, politične stranke, verske 
skupnosti, sindikati ali zbornice, ali imajo te osebe v njihovem 
kapitalu ali premoženju več kot 20 odstotni lastniški delež 
ali več kot 20 odstotkov upravljavskih oziroma glasovalnih 
pravic.« Pripravljavci zakona navedeno določbo utemelju-
jejo s tem, da navedeni izdajatelji glede na svojo pravno 
organiziranost, zakonsko določen namen ustanovitve in 
delovanja niso ustanovljeni z namenom izdajanja medijev.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 28. 
8. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O 
METODOLOGIJI ZA MASOVNI ZAJEM 
POSELJENIH ZEMLJIŠČ IN DOLOČITVI 
VRSTE DEJANSKE RABE POSELJENIH 
ZEMLJIŠČ
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v mnenje 
in pripombe prejeli osnutek Pravilnika o metodologiji 
za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste 
dejanske rabe poseljenih zemljišč.
Za masovni zajem pripadajočih zemljišč objektov se 
uporabljajo:
•	 primarni viri (nepremičninske evidence: zemljiški 

kataster, kataster stavb in register nepremičnin);
•	 sekundarni viri (območja namenske rabe pros-

tora iz občinskih izvedbenih prostorskih aktov 
in območja državnih prostorskih aktov);

•	 pomožni viri (zbirni kataster gospodarske javne in-
frastrukture, dejanska raba zemljišč javne cestne in 
javne železniške infrastrukture, grafične enote rabe 
kmetijskih gospodarstev, dejanska raba kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, dejanska raba vodnih zemljišč, 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10493
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10493
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9122
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9122
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9122
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register prostorskih enot, temeljni topografski načrt 
in drugi pomožni viri);

•	 topografski podatki (digitalni ortofoto načrti, arhivski 
digitalni ortofoto načrti in podobe analitičnega 
senčenja).

Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 29. 8. 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 
(ZNPosr-C)
Zakon je bil 26. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Zakon med drugim določa najvišje dovoljeno plačilo za 
posredovanje pri prodaji nepremičnin in pri posredovanju 
dajanja nepremičnin v najem. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV 
ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE 
(ZOPSPU-1A)
Zakon je bil 26. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi. Za naročnike, 
ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, se določbe v 
zvezi z obveznostjo prejemanja in obdelave e-računov, iz-
danih skladno z evropskimi standardi ter na to navezujoče 
prekškovne določbe, začnejo uporabljati tri mesece po 
uveljavitvi zakona.
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša 
Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov 
pri javnem naročanju. Zakon velja tudi za naročnike, 
ki nimajo statusa proračunskega uporabnika, in sicer v 
delu, ki se nanaša na obveznost prejemanja in obdelave 
elektronskih računov. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2285/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-nepremicninskem-posredovanju-znposr-c
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2291/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-opravljanju-placilnih-storitev-za-proracunske-uporabnike-zopspu-1a
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UREDBA O DOPOLNITVAH UREDBE 
O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE 
REGIONALNE POLITIKE
Uredba je bila 19. 7. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O 
PODATKIH REGISTRA NEPREMIČNIN
Uredba je bila 19. 7. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O 
PODATKIH V EVIDENCI VREDNOTENJA
Uredba je bila 19. 7. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH 
PRAVILNIKA O METODOLOGIJI 
IZDELAVE IN IZDAJI ENERGETSKIH 
IZKAZNIC STAVB
Pravilnik je bil 26. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa bo začel petnajsti dan po objavi.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI 
IN POVPRAČILU PREVOZNIH 
STROŠKOV ZA PREVOZE OTROK 
IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI 
POTREBAMI
Pravilnik je bil 12. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS. 
Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi, uporabljati 
pa se bo začel s 1. septembrom 2019.
Pravilnik določa organizacijo in povračilo prevoznih 
stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih v skladu s 
predpisi zagotavlja ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport iz državnega proračuna.

PRAVILNIK O ELABORATU EKONOMIKE
Pravilnik je bil 12. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Pravilnik določa vsebino in obliko elaborata ekonomike, ki 
je namenjen oceni investicij in določitvi virov financiranja 
ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge 
gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali 
zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih 
z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: 
OPN) ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN). Namenjen je tudi oceni 
investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za 
zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgra-
diti, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen 
izvedbe prostorskih ureditev v OPN ali OPPN. 

ODLOK O IMENOVANJU DRŽAVNE 
KOMISIJE IN REGIJSKIH KOMISIJ ZA 
OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH 
IN DRUGIH NESREČAH
Odlok je bil 12. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi. 

UGOTOVITVENI SKLEP O VIŠINI 
REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM 
OD 1. JULIJA 2019 DALJE
Sklep je bil 12. 7. 2019 objavljen v Uradnem listu RS.
Regres za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje 
znaša 3,97evra.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2278/uredba-o-spremembah-uredbe-o-podatkih-registra-nepremicnin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2279/uredba-o-spremembah-uredbe-o-podatkih-v-evidenci-vrednotenja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2338/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-metodologiji-izdelave-in-izdaji-energetskih-izkaznic-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2126/pravilnik-o-organizaciji-in-povracilu-prevoznih-stroskov-za-prevoze-otrok-in-mladostnikov-s-posebnimi-potrebami
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2125/pravilnik-o-elaboratu-ekonomike/#14.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2176/odlok-o-imenovanju-drzavne-komisije-in-regijskih-komisij-za-ocenjevanje-skode-ob-naravnih-in-drugih-nesrecah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2127/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--julija-2019-dalje
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

4. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE
Člani Predsedstva Združenja občin Slovenije so na svoji 4. 
redni seji, ki je potekala 12. 7. 2019, obravnavali Izračun 
povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 
2020 in 2021, katerega smo prejeli s strani Ministrstva za 
finance in tudi že oblikovali predlog višin povprečnine za 
leti 2020 in 2021. Na združenju se s predlaganim kon-
ceptom izračuna ne strinjamo, saj menimo, da ne zajema 
vseh stroškov dela in da je dokaj okvirna.
Na dnevnem redu je bilo tudi predsedovanje Slovenije 
Svetu Evropske unije v letu 2021. Člani predsedstva so 
pohvalili namero Vlade RS, da v aktivnosti povezane s 
predsedovanjem vključi tudi lokalne skupnosti. Hkrati s 
tem pa na vas naslavljamo še nekaj vprašanj oz. dilem, saj 
gre za pomemben dogodek oz. projekt in je pomembno 
dobro sodelovanje vseh vpletenih. 
Predsedstvo ZOS je obravnavalo tudi Poročilo Vladne de-
lovne skupine za znižanje stroškov občin, skupaj z Analizo 
ocen finančnega učinka na proračune občin kot posledica 
spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest 
in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim 
pogodbam. ZOS je zadovoljen z načinom dela in komu-
nikacijo ministrstva, ki je vsekakor boljša kot v preteklosti, 
vendar smo predvsem pri analizi predstavnika MJU, že 
na sami seji predsedstva opozorili na pomanjkljivosti pri 
izračunih. Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki 
je bil med združenji in Vlado RS podpisan konec 2018 
v svoji 3. točki določa, da se bo po 6 mesecih preveril 
učinek sprejetega dogovora med Vlado RS in sindikati 
javnega sektorja. Zato je MJU pripravil analizo. V sklepnih 
ugotovitvah analize je ministrstvo navedlo, da je bil del 
povišanja povprečnine namenjen tudi pričakovanim višjim 
stroškom občin zaradi dviga plač. Vendar to ne drži in temu 
oporekamo. Dvig plač javnih uslužbencev ni bil vštet v 
višino povprečnine za leto 2019, kar je razvidno tudi iz 3. 
točke Dogovora. Ministrstvo je v analizi navedlo, da naj 
bi odhodki občin zaradi učinkov dviga plač znašali 19,6 
mio evrov. Prepričani smo, da je treba ta znesek dodatno 
všteti še v povprečnino za leto 2019, zato smo pristojne že 
pozvali, da se dogovorimo o nadaljnjih ukrepih.

Glede na to, da smo v jeseni 2018 že deloma definirali 
nove naloge občin v letu 2019 in 2020, ZOS predlaga, 
da pristojni te upoštevajo, in sicer brez stroškov dela. Prav 
tako pa je treba pod dodatne stroške vključiti tudi povečane 
stroške dela v letu 2019 glede na leto 2018. Na podlagi 
podatkov MF iz 2018 se povprečnina za nove naloge v letu 
2019 poveča za 6,6 eur, v letu 2020 pa za 6,15 eura.  Če 
te naloge znižamo za stroške dela v letu se povprečnina 
na podlagi podatkov MF odraža v višini 1,7 eura za obe 
leti. Za stroške dela pa je v letu 2019 potrebno glede na 
analizo pripravljeno s strani države povprečnino povečati 
za 9,5 eura (upoštevano 19,6 mio).
Za leto 2020 se kot   izhodišče za načrtovanje plačnih 
postavk v vladnih dokumentih priporoča povprečno 5,7% 
dvig glede na leto 2019, kar se odraža v višini 16,6 eur 
dodatne povprečnine. Gre pa za dvig za dodaten plačni 
razred v novembru, upoštevanje napredovanj in izplačila 
delovne uspešnosti. Pri tej kalkulaciji pa ZOS opozarja, da 
potekajo pogovori z sindikati in da je pričakovati dodaten 
dvig teh stroškov za občine. Za leto 2021 pa se zaradi 
dodatnih stroškov na plačah (3,2% predviden dvig plač) 
poveča povprečnina za dodatnih 9,3 eur. 
ZOS bo zato pristojnim predlagal, da se upoštevajo že 
posredovani podatki ministrstev za nove naloge v letu 
2019 in 2020 ter stroški dela v obeh letih. Skupno to, 
na podlagi podatkov MF, v izračunih pomeni 27,8 evra 
dodatne povprečnine iz naslova novih nalog (sprejetih 
predpisov) za leto 2020 ter v letu 2021 v višini 37,1 evra. 
Prav tako bomo MF zaprosili, da pozovejo ministrstva za 
posredovanje podatkov o novih nalogah za leti 2020 in 
2021. 
Ker je za predvsem šibkejše občine zelo pomemben tudi 
investicijski transfer ZOS vztraja, da se sledi osnutku spre-
memb ZFO, ki predvideva skrajšanje prehodnega obdobja 
in v 2020 4% nepovratnih ter 2% povratnih investicijskih 
sredstev, v 2021 5% nepovratnih investicijskih sredstev 
ter po letu 2021 transfer v polni zakonski višini 6%. Tudi 
tukaj želimo poudariti, da se postopke in namenskost 
investicijskega transfera dejansko poenostavi! 
Glede na makroekonomsko stanje smo na ZOS prepričani, 
da je skrajni čas, da se občinam s povprečnino krijejo de-
janski stroški za izvajanje nalog zato predlagamo, da se za 
osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške 
v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne 
izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu 
dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 
evra in v 2021 v višini 37,1 evra.
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Predsedstvo ZOS je prav tako ocenilo, da bi bilo smotrno, 
da vsa tri združenja pripravijo enoten predlog pripomb 
na Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih 
nalog za leti 2020 in 2021 in ga kot skupnega posredujejo 
Ministrstvu za finance. Hkrati pa tudi še pred pričetkom 
pogajanj o višini povprečnine oblikovati enoten predlog 
znotraj združenj in tako tudi nastopiti na pogajanjih. 
Sorodni združenji smo že pozvali k sodelovanju.

5. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 5. 
redni seji, ki je potekala 29. 7. 2019, obravnavalo sklop 
pomembnih zakonodajnih predlogov, in sicer predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finan-
ciranju občin, Zakona o zmanjšanju stroškov občin in 
Zakona o pokrajinah. Prav tako pa so sprejeli stališče do 
izračunov povprečnih stroškov za financiranje občinskih 
nalog za leti 2020 in 2021 ter oblikovali pogajalska 
izhodišča za določitev višine povprečnine za leti 2020 in 
2021, podkrepljena s konkretnimi izračuni. 
Združenja občin in Vlada RS se vsako leto pogajamo o 
višini povprečnine za prihodnje leto. S strani Ministrstva 
za finance smo že prejeli Izračun povprečnih stroškov za 
financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. ZOS 
je že pripravil pripombe k dokumentu in k skupnemu 
nastopu smo pozvali tudi SOS in ZMOS. Združenja se ne 
strinjamo z izračunom stroškov, saj menimo, da ta ne za-
jema vseh stroškov dela in da je dokaj okviren. Predlagamo, 
da se upoštevajo že posredovani podatki ministrstev za nove 
naloge v letu 2019 in 2020 ter stroški dela v obeh letih. 
Skupno to na podlagi podatkov v izračunih ministrstva 
pomeni 27,8 evra dodatne povprečnine iz naslova novih 
nalog (sprejetih predpisov) za leto 2020 ter v 2021 v višini 
37,1 evra. Finančno ministrstvo smo tudi zaprosili, da 
pozove ostala ministrstva za posredovanje podatkov o 
novih nalogah za leti 2020 in 2021.
Prav tako pa je ZOS, v sodelovanju s SOS in ZMOS, 
že oblikoval pogajalska izhodišča za določitev višine 
povprečnine za leti 2020 in 2021, katero bomo pristojnim 
podrobneje predstavili na jesenskih pogajanjih. Številke 
so višje od lanskih, saj so tudi stroški občin v letu 2019, 
predvsem zaradi povišanja plač v javnem sektorju, višji kot 
leto poprej. Glede na makroekonomsko stanje v državi smo 
prepričani, da je skrajni čas, da se občinam s povprečnino 
krijejo dejanski stroški za izvajanje nalog. Zato predlagamo, 

da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske 
stroške v 2018 (631 EUR)  in ne povprečje stroškov za 
zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja. Zato 
predlagamo, da se za leto 2020 določi povprečnina v višini 
659,44 EUR  in za leto 2021  v višini 668,74 EUR. 
Novela Zakona o financiranju občin in Zakon o zmanjšanju 
stroškov občin sta nastala na podlagi ugotovitev vladne 
delovne skupine za zmanjšanje stroškov občin. Tako 
novela Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) 
med drugim predvideva poenostavitev formule izračuna 
primerne porabe občin. Na Združenju občin Slovenije 
se strinjamo, da je možna izboljšava formule za izračun 
primerne porabe občin, vendar pristojne pozivamo k pre-
vidnosti. Vsem poizkusom, da bi se manjšim in razvojno 
šibkim občinam z malo razvojnega potenciala odvze-
mala sredstva in prerazporejala k najmočnejšim občinam, 
bomo na Združenju občin Slovenije ostro nasprotovali. 
Združenje je v preteklosti že večkrat predlagalo tudi dvig 
meje zadolževanja občin na 12%. Namreč dolg občin 
v strukturi javnega dolga predstavlja zanemarljiv delež. 
Prepričani smo, da bi z nekoliko sprostitve omogočili, da 
bi občine lažje izvajale razvojne projekte, ki so pomembni, 
ne samo za posamezno občino, temveč nenazadnje tudi 
za državo. Zakon sicer predvideva dvig meje zadolževanja 
iz 8% na 9%, vendar smo prepričani, da je predlog ab-
solutno preskromen, zato vztrajamo pri povišanju meje 
zadolževanja na vsaj 10%. 
Z novelo ZFO se ponovno pristopa tudi k poenostavitvi 
postopkov črpanja sredstev za sofinanciranje investicij iz 
23.člena in skrajšanja prehodnega obdobja. To na ZOS 
vsekakor pozdravljamo in upamo, da nam bo skupaj tokrat 
vendarle uspelo najti način katerega rezultat bo lažje črpanje 
investicijskih sredstev. ZOS za investicijski transfer po 21. 
členu predlaga skrajšanje prehodnega obdobja, in sicer 
v 2020 4% nepovratnih ter 2% povratnih investicijskih 
sredstev, v 2021 5% nepovratnih investicijskih sredstev ter 
po letu 2021 transfer v polni zakonski višini.
Zakon o zmanjšanju stroškov občin posega na področje 
šestih zakonov, ki so bila obravnavana v okviru dela Vladne 
delovne skupine za znižanje stroškov občin. Gre za prvi 
sklop zakonov, ki se spreminjajo z namenom, da bi občinam 
že z letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se jih administra-
tivno razbremenilo. Ta namen ministrstva pozdravljamo, 
vendar smo pri obravnavi predloga zakona ugotovili, da 
ocenjeni prihranki občin ne držijo, in sicer predvsem na 
področju družinskega pomočnika, kjer ocenjujemo, da 
bo prihranek manjši za slabo polovico od predvidenega. 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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Podatki o stroških storitve so po nam znanih podatkih vzeti 
iz poročil občin o izdatkih proračuna za storitev družinski 
pomočnik, kar pa za izračun prihrankov ni ustrezno. Prav 
tako pa velja omeniti, da bomo o prihranku iz naslova 
družinskega pomočnika na strani občin lahko govorili 
šele po letu 2022, saj zakon šele s tem letom predvideva 
spremembe na zadevnem področju. Ti stroški morajo 
biti občinam do takrat priznani v okviru povprečnine. V 
številkah to pomeni, da so zmanjšanja stroškov občinam 
v 2020 in 2021 v višini 24,7 mio EUR ter v 2022 v višini 
27 mio EUR. 
Pri Zakonu o pokrajinah gre za drugi poizkus, da bi v 
Sloveniji ustanovili pokrajine. Njihovo ustanovitev določa 
že Ustava Republike Slovenije in s tem, ko jih še nimamo 
ustanovljene, ne samo, da smo v nekem neustavnem 
položaju, temveč izgubljamo tudi velik razvojni potencial. 
Slovenija bi bila mnogo bolj uspešna pri učinkovitosti 
črpanja evropskih sredstev, v kolikor bi imela ustanov-
ljene pokrajine. Predlog zakona je pripravlja ekspertna 
delovna skupina oblikovana na pobudo Državnega sveta 
RS. Predsedstvo ZOS je že na prejšnji seji oblikovalo 
delovno skupino, ki je predlog zakona preučila in po-
dala predloge in stališča. Menimo, da je dobre nastavke 
za ustanovitev pokrajin vsebovala že zakonodaja iz leta 
2007, ki pa v Državnem zboru RS ni prejela potrebne 
podpore. Te predvidene rešitve je treba ustrezno nadgradit 
in verjamemo, da bo potem moč zagotoviti tudi ustrezno 
politično podporo. Pri snovanju pokrajin pa je potrebno 
imeti predvsem skrb za skladen razvoj v slovenskem pros-
toru. Oblikovanje pokrajin, ki bodo slonele na obstoječih 
mestnih občinah ni najboljša pot saj ne upošteva dosedanje 
razvojne strukture razvojnih regij, ki niso slučajno takšne 
kakršne so. Razvojne regije že imajo strukturo, razvojnih 
agencij in so del kohezijske strukture na t.i. nivoju NUTS 
3. Menimo, da formiranje pokrajin okrog mestnih občin 
po nepotrebnem posega strukturo dosedanje regionalne 
ureditve ter  in da je nadgradnja razvojnih regij v pokra-
jine preprostejši in pravilnejši pristop brez nepotrebnega 
eksperimentiranja. Prepričani smo, da bomo z ustanovit-
vijo pokrajin dosegli decentralizacijo, skladnejši regionalni 
razvoj in učinkovitejšo uporabo razpoložljivih razvojnih 
virov. 

5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

Z MINISTROM RUDIJEM MEDVEDOM 
O ODPRAVI PLAČNIH ANOMALIJ PRI 
PLAČAH FUNKCIONARJEV
V začetku julija je potekal sestanek z ministrom za javno 
upravo Rudijem Medvedom, na katerem je razprava tekla o 
možnostih odprave anomalij plač funkcionarjev. Sestanka 
so se s strani združenja udeležili predsednik Robert Smrdelj 
in oba podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan.
Predstavniki ZOS so opozorili na problematično stanje 
razmerij pri plačah občinskih funkcionarjev, predvsem 
županov v razmerju do javnih uslužbencev zaposlenih v 
občinah, direktorjev občinskih uprav ter direktorjev ja-
vnih zavodov, katerih plača v praksi presega plačo župana. 
Poudarili so, da ni toliko problematična sama višina plače 
župana, ampak predvsem razmerja med navedenimi 
skupinami.
S strani ministra Medveda in njegove ekipe je bilo pojas-
njeno, da so se o funkcionarskih plačah opravili pogovori 
že na več nivojih. Dialog o funkcionarskih plačah, v okvir 
katerega sodijo tudi plače občinskih funkcionarjev, pa bo 
tekel ob robu dialoga z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja o spremembah plačnega sistema javnega sektorja. 
Pogovori so se sicer že začeli junija. Ob odpiranju vprašanja 
sprememb sistema plač v javnem sektorju se odpira tudi 
razprava o plačah funkcionarjev, pri čemer je bilo poudar-
jeno, da gre za razpravo o plačah vseh funkcionarjev, ne le 
funkcionarjev posamezne skupine.
Pojasnjeno je bilo tudi, da je do takšnih nesorazmerij 
prišlo tudi zaradi napačno uporabljenega instrumenta 
ocenjevanja javnih uslužbencev, ki je posledično prinesel 
tudi hitrejša napredovanja od predvidenih. Na kratko so 
bila predstavljena tudi izhodišča za spremembe sistema 
plač v javnem sektorju, ki med drugim vključujejo tudi 
odpravo ocenjevanja delovne uspešnosti v sedanji obliki in 
povečanje možnosti variabilnega nagrajevanja zaposlenih, 
kjer je poudarjena vloga nadrejenih oziroma predstojnikov.
Poudarjeno je bilo tudi, da je bila na koaliciji tema plač 
funkcionarjev že obravnavana in je koalicija seznanjena 
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tako z zahtevami posameznih skupin funkcionarjev kot 
tudi na splošno s položajem plač funkcionarjev v primerjavi 
z drugimi plačnimi skupinami. 
Dogovorjeno je bilo še, da Združenje občin Slovenije 
pripravi in posreduje svoj pisni predlog funkcij v lo-
kalni skupnosti, ki bi po njihovem mnenju pripomogel k 
ustreznejšim plačnim razmerjem.

Z MINISTRSOM ZA JAVNO UPRAVO O 
PREDSEDOVANJU SLOVENIJE EU IN 
SODELOVANJU LOKALNIH SKUPNOSTI
Na pobudo ministra za javno upravo Rudija Medveda, so 
se sestali predstavniki združenj in pogovorili o možnostih 
sodelovanja lokalne samouprave pri predsedovanju 
Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. Na sestanku so 
bile prisotne tudi predstavnice Kabineta predsednika vlade, 
ki skrbijo za koordinacijo pri pripravah na predsedovanje.
Minister je uvodoma povedal, da je   Vlada RS resno 
pristopila k pripravam na predsedovanje Slovenije Svetu 
EU, določena so prednostna področja, ki jih bo Slovenija 
zasledovala in bodo - Digitalizacija in uporaba umetne 
inteligence v zvezi s tem, naslednje področje bi bilo Evropa 
temelječa na vladavini prava in Varna Evropa v povezavi 
tudi z migrantsko krizo. Znani so tudi prvi orisi dogodkov 
v času predsedovanja. Predvsem pa si želijo prisotnost 
lokalnih skupnosti v pripravah na predsedovanje.
Minister je posebej podčrtal, da bo »Slovenija navsezadnje 
vodila EU in se ne sme zgoditi, da tega ne bi občutili 
ljudje,« in v nadaljevanju dodal, »da lahko ob tej priložnosti 
pokažemo Evropi, kako odlično delujejo lokalne skupnosti 
v RS in dobro povezovanje lokalnih skupnosti z državo.«
V nadaljevanju je gospa Goranka Krošelj, vodja Projektne 
skupine za koordinacijo priprav   predstavila osnutek 
programa in košarico mest v okviru priprav in izvedbe 
Predsedovanja Republike Slovenije v Svetu Evropske 
unije 2021. »Košarica mest« so kraji, kjer bodo lahko 
potekala srečanja, ki ne zahtevajo tako visokih varnostnih 
standardov v okviru predsedovanja. Cilj košarice mest je 
promocija Slovenije kot celote na dolgi rok, tako v gos-
podarskem, turističnem, znanstvenem področju in tudi 
drugih pogledih.  Izhodišče je, da bodo lahko dogodki, ki 
potekajo na podministrski ravni organizirani tudi v drugih 
krajih po Sloveniji, ki bodo potrjeni glede na merila, ki 
bodo podana. 

Na osnovi predlogov lokalnih skupnosti bodo opredeljeni 
kraji, kjer bodo lahko v času predsedovanja potekala 
srečanja. Le tako bodo lahko promovirane tudi naše regije, 
regionalna ponudba, produkti in da pustimo pečat na 
promociji turizma, gospodarstva in kmetijstva.
Predstavniki vseh treh krovnih organizacij občin so 
pohvalili ministrovo pobudo in pričetek uresničevanja 
načela decentralizacije in potrdili, da bodo pomagali pri 
obveščanju lokalnih skupnosti in pri distribuciji informacij 
o katerih so govorili, da se bodo lokalne skupnosti lahko 
vključile v aktivnosti, ki jih pripravljajo.
Cilj je, da se do sredine septembra  v Projektni skupini 
za koordinacijo priprav, pridobijo vloge za izpolnitev do-
kumenta in zapolnitev »Košarice regij in mest«, ki bodo 
gostile dogodke. 
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6  POBUDE IN MNENJA

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
ZMANJŠANJU STROŠKOV OBČIN 
Ministrstvu za javno upravo smo poslali pripombe na pred-
log Zakona o zmanjšanju stroškov občin. Na Združenju 
občin Slovenije pozdravljamo namen Ministrstva za javno 
upravo, da pristopi k spremembam šestih zakonov, ki so 
v pristojnosti različnih ministrstev in bi občinam že z 
letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se jih administrativno 
razbremenilo.
Tako med drugim ugotavljamo, da je izračunan prihranek 
stroškov občin zaradi prenosa storitve družinski pomočnik 
na državo nižji od izračunanega. Podatki o stroških storitve 
so po nam znanih podatkih vzeti iz poročil občin o izdatkih 
proračuna za storitev družinski pomočnik, kar pa za izračun 
prihrankov ni ustrezno. Namreč občine imajo sredstva za 
financiranje storitve družinskega pomočnika zagotovljena 
v okviru primerne porabe, v kolikor le-ta znaša 0,35% 
primerne porabe občine. Torej v kolikor strošek v občini 
presega omenjenih 0,35% primerne porabe, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 
nadaljevanju: MDDSZ) zagotovi dodatna sredstva. 
Skladno z navedenim menimo, da je treba za pravilen 
izračun prihranka stroškov ob prenosu storitve družinski 
pomočnik na državo od zneska izdatkov proračuna odšteti 
znesek zagotovljenih dodatnih sredstev s strani MDDSZ. 
Po podatkih iz Rebalansa proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019 je MDDSZ zagotovil sredstva v višini 4.280.197 
evrov, kar pomeni, da znaša predviden prihranek 4.991.503 
evra, ki ga bo k prihrankom občin moč upoštevati šele po 
letu 2022.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN
Ministrstvu za finance smo poslali pripombe na predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finan-
ciranju občin, ki predvideva kar nekaj sprememb.

Združenje občin Slovenije je v preteklosti že večkrat pred-
lagalo dvig meje zadolževanja občin na 12%. V strukturi 
javnega dolga predstavlja dolg občin zanemarljiv delež 
vendar pa bi s nekoliko sprostitve omogočili, da bi občine 
lažje izvajale razvojne projekte. Predlagana rešitev 9% je 
resnično preskromna zato vztrajamo vsaj na 10% !
Na Združenju občin Slovenije se strinjamo, da je možna 
izboljšava formule za izračun primerne porabe občin. 
Predlagana rešitev da se poveča količnik za najstarejše in 
najmlajše na račun gostote poseljenosti in dolžine lokalnih 
cest je popolnoma nesprejemljiva. Nesprejemljiv je poizkus, 
da se iz občin z veliko cest in z redko poseljenostjo, katere 
so praviloma razvojno šibke z malo razvojnega potenciala 
prerazporeja sredstva na najmočnejše občine. Predlog 
jemlje največ najmanjšim in najšibkejšim občinam, npr. 
občini Solčava se povprečnina niža za skoraj 10% in dodaja 
pa se najmočnejšim po večini največ mestnim občinam 
npr. Ljubljani za več kot 3%. Predlog ostro zavračamo! 
Na ZOS pa pozdravljamo ponoven poizkus poenostavitve 
postopkov črpanja sredstev za sofinanciranje investicij iz 
23. člena ZFO in ter skrajšanja prehodnega obdobja. 
Celoten dopis je na voljo TU.

POBUDA ZA SPREMEMBO POROČILA 
O DELU VLADNE DELOVNE SKUPINE 
ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN 
Na predsednika Vlade RS Marjana Šarca smo naslovili 
pobudo za spremembo Poročila o delu vladne delovne 
skupine za znižanje stroškov občinam.  V pobudi smo 
pohvalili delo Ministrstva za javno upravo, ki je opravljalo 
delo koordinatorja skupine, in nasploh komunikacijo 
Vlade RS ter ministrstev z združenji občin in občinami. 
To smo v preteklosti vse prevečkrat pogrešali. Verjamemo, 
da bomo s tovrstnim delom in komunikacijo nadaljevali 
tudi v prihodnje. 
Združenjem je bilo predstavljeno, da bodo spremembe 
zakonodaje prinesle 31 mio evrov prihrankov, pri 
podrobnejšem pregledu pa smo ugotovili, da višina 
predvidenih stroškov ne bo prava, prav tako pa učinki 
ne bodo veljali za vse že v letu 2020. Namreč Zakon o 
zmanjšanju občin, ki natančneje opredeljuje področja 
sprememb zakonov, določa tudi predvidena zmanjšanja 
stroškov. Razkorak je predvsem na področju financiranja 
družinskega pomočnika, kjer so predvideni stroški 
9.271.000 evrov, prepričani pa smo, da bi moral biti 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/MJU_410-7-2019_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_ZMANJSANJU_STROSKOV_OBCIN.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MF_410-8-2019_PRIPOMBE_NA_NOVELO_ZFO_JULIJ_2019.pdf
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pravi znesek 4.991.503 evra. V pojasnilo naj navedemo 
pojasnilo, da imajo občine sredstva za financiranje storitve 
družinskega pomočnika zagotovljena v okviru primerne 
porabe, v kolikor le-ta znaša 0,35% primerne porabe 
občine. Torej v kolikor strošek v občini presega omenjenih 
0,35% primerne porabe, Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti zagotovi dodatna sredstva. 
Po podatkih iz Rebalansa proračuna Republike Slovenije 
za leto 2019 pa je MDDSZ že zagotovil sredstva v višini 
4.280.197 evrov, kar predstavlja nižji prihranek. Prav tako 
pa naj bi ta učinek pričel veljati šele z letom 2022. 
S pripombami in pomisleki smo na 4. seji Predsedstva 
Združenja občin Slovenije seznanili tudi predstavnika 
Ministrstva za javno upravo, dr. Romana Lavtarja in 
gospoda Igorja Žavbija. 
Menimo, da bi bilo primerno, da se v poročilu vladne de-
lovne skupine to ustrezno popravi in tako tudi predstavlja 
zainteresirani javnosti.

POBUDA MJU ZA SKLIC SESTANKA 
GLEDE 3. TOČKE DOGOVORA O VIŠINI 
POVPREČNINE ZA LETO 2019
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
poslalo dopis, v katerem jih naprošamo za sklic sestanka, 
na katerem bi se dogovorili o nadaljnjih korakih glede 
uresničitve 3. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 
2019.
Vlada RS in združenja občin so novembra 2018 podpisala 
Dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki jo je v svoji 
4. točki določil v višini 573,50€.
Dogovor v svoji 3. točki določa: »Vlada RS in reprezenta-
tivna združenja se dogovorijo, da bodo po 6 mesecih preverili 
učinke dogovora s sindikati javnega sektorja glede dviga plač 
zaposlenih v javnem sektorju na višino stroškov občin ter 
pregledali predloge delovne skupine iz 1. in 2. točke dogovora 
za spremembo zakonodaje in dogovorili nadaljnje ukrepe.«
K posredovanju informacij oz. izračunov o posledicah 
povišanja stroškov dela na proračune občin smo Ministrstvo 
za javno upravo pozvali že konec meseca maja in ministrstvo 
je pripravilo Analizo ocene finančnega učinka na proračune 
občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih 
razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni 
z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018. V 
sklepnih ugotovitvah Analize je ministrstvo navedlo, da je 

bil del povišanja povprečnine namenjen tudi pričakovanim 
višjim stroškom občin zaradi dviga plač. Vendar to ne drži 
in temu oporekamo. Dvig plač javnih uslužbencev ni bil 
vštet v višino povprečnine za leto 2019, kar je razvidno 
tudi iz 3. točke Dogovora.
Celoten dopis je na voljo TU.

ODPRAVA ANOMALIJ PLAČ 
FUNKCIONARJEM 
Ministru za javno upravo Rudiju Medvedu smo, skladno 
z dogovorom na sestanku v začetku meseca julija na temo 
odprave anomalij pri plačah funkcionarjev, poslali dopis, 
v katerem podajamo svoj predlog povišanja plač. 
V dopisu  najprej opozarjamo na sprejet dogovor med 
Vlado in sindikati javnega sektorja zaradi katerega je 
prišlo do sprostitve varčevalnih ukrepov na področju plač 
in posledično do še večjih nesorazmerij med županskimi 
plačam, plačami direktorjev občinskih uprav, ravnateljev 
vrtcev in direktorjev javnih zavodov. Prepričani smo, da je 
zato treba najti način kako skozi ustrezna plačna sorazmerja 
urediti položaj županov, saj ti nosijo vso odgovornost za 
vodenje občine. Pa v prvi vrsti ne gre toliko za višino plače 
kot za porušena razmerja med njimi in tudi necenjenost 
same funkcije župana. 
Da je neustrezno izvajanje plačnega sistema privedlo do 
anomalij nenazadnje opozarja tudi Računsko sodišče, ki 
poziva k ureditvi razmerij, saj bi tudi na lokalnem nivoju 
lahko prihajalo do zmanjševanja interesa za opravljanje 
županske funkcije. 
Priloga 3 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju uvršča 
funkcije v plačne razrede in pod rubriko A5 so v plačne 
razrede uvrščeni župani, natančneje od 46. do 59. plačnega 
razreda. V primeru, da bo najvišji izhodiščni plačni razred 
70, smo predlagali, da se tudi lokalnim funkcionarjem 
plačni razredi dvignejo za 5 plačnih razredov in da se ukine 
šifra funkcije A050701 ŽUPAN VII – do 2000 prebivalcev 
in se spremeni šifra funkcije A050601 ŽUPAN VI – do 
5000 prebivalcev. Torej bi se po novem izhodiščni plačni 
razredi gibali od 54 do 64 plačnega razreda. 
V primeru, da se najvišji izhodiščni razred pomakne višje 
od 70 pa smo predlagali enak dvig za lokalne funkcionarje.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/410-6-2019_MJU_POBUDA_ZA_SESTANEK_GLEDE_3._TOCKE_DOGOVORA_O_VISINI_POVPRECNINE_JULIJ_2019.pdf
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POMOČ OBČINAM, KI SO JIH 
PRIZADELA NEURJA
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis, 
v katerem jo pozivamo naj priskoči na pomoč občinam, ki 
so jih v mesecu juliju prizadela neurja. Namreč v ujmah 
silovitimi nevihtami so v več kot 60 občinah nastali visoki 
intervencijski stroški.
Občine z razpoložljivimi finančnimi sredstvi žal ne bodo 
uspele pokriti dodatne finančne obremenitve, saj je gmotna 
škoda nastala tako na osnovni infrastrukturi kot tudi na 
javnih stavbah kot so vrtci, šole in podobno. Da škode, ki 
so jo utrpeli občanke in občani na stanovanjskih stavbah 
in kmetje na kmetijskih površinah niti ne omenjamo. 
Prepričani smo, da bodo intervencijski stroški presegli 
1,5% proračunske rezerve posamezne občine in le-te teh 
sredstev ne bodo zmogle zagotoviti, zato smo pozvali Vlado 
RS naj v skladu z veljavno zakonodajo zagotovi potrebna 
finančna sredstva za poravnavo intervencijskih stroškov in 
na ta način pomaga občinam.

PREDSEDOVANJE REPUBLIKE 
SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 
Ministrstvu za javno upravo smo poslali dopis, v katerem 
zaprošamo za nekaj dodatnih pojasnil v zvezi z izvajanjem 
projekta predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v 
drugi polovici leta 2021. Namreč v začetku meseca julija 
je Vlada RS na novem spletnem portalu objavila Povabilo 
lokalnim skupnostim k sodelovanju pri pripravah in iz-
vedbi predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske 
unije 2021. 
O predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije je na svoji 
redni seji razpravljalo tudi Predsedstvo Združenja občin 
Slovenije. Člani predsedstva so pohvalili namero Vlade RS, 
da v aktivnosti povezane s predsedovanjem vključi tudi 
lokalne skupnosti. Hkrati s tem pa na vas naslavljamo še 
nekaj vprašanj oz. dilem, saj gre za pomemben dogodek oz. 
projekt in je pomembno dobro sodelovanje vseh vpletenih. 
Zaprosili smo za informacijo koliko vseh dogodkov je 
načrtovanih v času predsedovanja in koliko od teh na 
ministrski ravni in koliko pod ministrsko ravnjo. 
V projektni nalogi »Posebni vladni projekt predsedovanja 
Svetu EU 2021« je v navedena kvota dodatnih zaposlitev za 
čas predsedovanja, in sicer 350 vseh zaposlitev za določen 
čas, od tega 116 na Stalnem predstavništvu Republike 

Slovenije pri Evropski uniji in 26 dodatnih kvot za druga 
diplomatska in konzularna predstavništva. Pristojne smo 
prosili za podatek koliko od teh dodatnih zaposlitev bo 
namenjenih Odboru regij in Kongresu lokalnih in region-
alnih oblasti pri Svetu Evrope. Namreč v teh institucijah 
ima Republika Slovenija tudi svoji delegaciji, v kateri so 
imenovani županje, župani in občinski svetniki oz. svetnice 
slovenskih občin.Na zgoraj navedenem sestanku je bilo 
povedano tudi koliko proračunskih sredstev bo Republika 
Slovenija namenila projektu predsedovanja, in sicer 80 mio 
evrov, od tega bo 40 mio evrov namenjenih kritju stroškov 
zaposlenih. V zvezi s tem smo zaprosili za podrobnejši 
razrez sredstev, in koliko od teh bo namenjen dogodkom, 
v katere bodo vključene lokalne skupnosti. Zanimalo nas 
je tudi koliko dogodkov načrtujete na področju Odbora 
regij v času predsedovanja. 

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VODAH
Na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe 
na predlog novele Zakona o vodah. Pristojne med drugim 
opozarjamo na nujnost rednega in temeljitega vzdrževanja 
vodotokov ter na zagotovitev ustreznih ukrepov, na podlagi 
katerih bo škoda hitro povrnjena oškodovancem.
Občine ugotavljajo, da so izpadle pri sofinanciranju iz 
naslova regijskih sredstev, njihove čistilne naprave pa so 
zmogljivosti od 2.000 do 4.000 PE, zato naj se  projekte 
izgradnje ali obnove javne kanalizacije v aglomeracijah 
s skupno obremenitvijo, manjšo od 4.000 PE, če jih ni 
mogoče sofinancirati iz sredstev strukturnih in investici-
jskih skladov in pridobiti kreditov v ta namen, uvrsti na 
seznam projektov, ki se financirajo iz Sklada za vode.
Občine predlagajo tudi, da se del sredstev Sklada za vode 
nameni tudi za nadomeščanje škode oškodovancem 
zaradi poplav na poplavnih območjih.  
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
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ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN PRIČETEK 
POGOVOROV ZA ODPRAVO ANOMALIJ 
PLAČ FUNKCIONARJEM 
Ministrstvu za javno upravo smo poslali dopis, v katerem 
smo podali zahtevo za takojšen pričetek pogovorov za 
odpravo anomalij plač funkcionarjev.
V začetku leta smo na vseh regijskih svetih ZOS, na seji 
predsedstva ZOS in na Skupščini  ZOS sprejeli sklep v 
katerem županje in župani pozivajo k spremembam za-
konodaje, ki ureja plače funkcionarjev, saj je z dogovorom 
med vlado in sindikati prišlo do sprostitve varčevalnih 
ukrepov na področju plač in posledično do nesorazmerij 
med županskimi plačami in plačami direktorjev občinskih 
uprav, ravnateljev vrtcev in direktorjev javnih zavodov. 
Dne 12.1.2019 je na Ministrstvu za javno upravo po-
tekal sestanek med ministrom Medvedom in predsed-
nikom  ZOS Smrdeljem na katerem je bila izpostavljena 
ta problematika  Dne, 6.2.2019 smo na predsednika vlade 
poslali tudi skupno pobudo vseh treh združenj za sklic 
sestanka in razreševanje problematike glede uskladitve plač 
funkcionarjev. 
Glede na to, da tudi  Računsko sodišče opozarja, da so po 
dvigu plač v javnem sektorju nastala nova nesorazmerja, saj 
so predstojniki organov in funkcionarji zdaj plačani manj 
od najbolje plačanih javnih uslužbencev. Zato bi  naj  plače 
funkcionarjev zvišali za pet do deset plačnih razredov 
oziroma za 20 do 40 odstotkov. Dodatno so torej  plačna 
nesorazmerja med javnimi uslužbenci in funkcionarji 
povečali zadnji dvigi plač v javnem sektorju, pri čemer 
to ni zadnje letošnje povišanje plač v javnem sektorju. 
Vrsta javnih uslužbencev bo štiri- do osemodstotnega 
dviga deležna še jeseni. Že sedaj je pomemben del funk-
cionarjev plačan manj kot njihovi podrejeni; 54 od 90 vrst 
funkcionarjev je v tem trenutku plačanih manj ali enako 
kot najbolje plačani javni uslužbenci. Če upoštevamo še 
dodatke, ki jih lahko prejme javni uslužbenec, pa eni redno 
presegajo plačo predsednika vlade, 
Glede na navedeno v ZOS  podpiramo pobudo Računskega 
sodišča in od vlade zahtevamo pričetek pogovorov o 
uskladitvi oziroma popravku prejemkov funkcionark in 
funkcionarjev z namenom ponovne vzpostavitve realnih 
plačnih razmerij.

7  SEJE VLADE RS

38. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 38. redni seji med drugim sprejela 
razrez proračunskih odhodkov za leti 2020 in 2021in 
določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o matičnem registruter besedilo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Vlada 
RS je prav tako sprejela Program odprave posledic 
neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 
v letu 2018in Sklep o izvedbi državnega prostorskega 
načrtovanja (DPN) za Osrednje vadišče Slovenske 
vojske (OSVAD).Prav tako pa sta bila med drugim 
sprejeta odgovora na dve poslanski vprašanji, in sicer 
v zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri ugot-
avljanju upravičenosti do denarne socialne pomočiin 
napovedano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnostter 
v zvezi z ukinjanjem poštnih poslovalnic.

Razrez proračunskih odhodkov po 
posameznih proračunskih uporabnikih
Zgornja meja dovoljenih odhodkov državnega proračuna je 
v skladu s sprejetim javnofinančnim okvirjem za leto 2020 
določena pri 10,45 milijarde evrov, za leto 2021 pa pri 
10,46 milijarde evrov. Vlada je poleg razreza proračunskih 
odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega memoran-
duma za leti 2020 in 2021, ki predstavlja temeljni okvir 
za pripravo proračunov za prihodnji dve leti. Poleg tega je 
določila tudi terminski načrt priprave predloga proračunov 
za leti 2020 in 2021.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem 
registruS predlogom zakona se odpravljajo pomanjklji-
vosti, ki so se pokazale v praksi, hkrati pa vsebuje rešitve, 
potrebne zaradi usklajevanja z Družinskim zakonikom in 
Zakonom o partnerski zvezi.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije
Poglavitni cilj predloga zakona se v primerjavi z letom 
2010, ko se je prvič sprejemal, ni bistveno spremenil, in 
sicer ostaja cilj, da država zagotovi pogoje, da funkcio-
narji in javni uslužbenci svoje delo opravljajo pošteno, 

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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odgovorno, profesionalno in transparentno ter tako nad-
aljuje učinkovito uresničevanje strateških ciljev, določenih v 
Resoluciji o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. 
Cilj novele zakona je tudi spodbujanje poštenega in trans-
parentnega vedenja funkcionarjev, javnih uslužbencev in 
ostalih zaposlenih v širšem javnem sektorju ter spodbujanje 
dobrih praks vseh vpletenih v procese odločanja, vse našteto 
pa na način takšnih sprememb in dopolnitev ZIntPK, 
ki bodo uveljavile, rešitve, ki temeljijo na razmisleku in 
dejanskih pomanjkljivostih sedanje ureditve. K pripravi 
sprememb in dopolnitev določb ZIntPK se je pristopilo 
s ciljem, da se ob spremembah ohranijo usmeritve, na-
men in cilji veljavne ureditve ter da KPK obdrži položaj 
samostojnega in neodvisnega organa pri izvajanju svojih 
pooblastil in zakonskih pristojnosti.

Sklep o izvedbi državnega prostorskega 
načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske 
vojske
Osnovni cilji načrtovanih ureditev so: posodobitev vojaške 
infrastrukture območja OSVAD, ki že služi obrambnemu 
namenu; zagotavljanje varnosti ljudi, živali in premoženja 
na tem območju, zagotavljanje pogojev za: ohranjanje kul-
turne dediščine, varstvo narave, varstvo okolja in naravnih 
dobrin, upravljanje voda in varovanje zdravja ljudi.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi 
z upoštevanjem otroškega dodatka pri 
ugotavljanju upravičenosti do denarne 
socialne pomoči in napovedano ukinitvijo 
dodatka za delovno aktivnost
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo v 
zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano 
ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost. Glede otroškega 
dodatka vlada odgovarja, da so se v koalicijskem spora-
zumu koalicijske stranke zavezale k ločitvi družinske in 
socialne politike. Premislek o možnosti in načinih, da 
bi se otroški dodatek pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev upošteval v manjši meri ali da bi se ga v celoti 
izvzelo, je v teku. Izvzem bi pomenil, da se spreminja tudi 
sam namen otroškega dodatka, torej bi izgubil namen 
preživljanja otroka (ostal bi namen dopolnilnega prejemka 
za izobraževanje in vzgojo otroka).

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
ukinjanjem poštnih poslovalnic
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
ukinjanjem poštnih poslovalnic. Poslanec seznanja vlado z 
vse slabšo demografsko sliko manjših krajev zaradi preob-
likovanje poštnih poslovalnic, zapiranja bančnih posloval-
nic, ukinjanja bančnih avtomatov, ukinjanja podružničnih 
šol, slaba kakovosti cest in ostalih povezav.
Več si lahko preberete TU.

39. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada se je na svoji 39. redni seji med drugim seznanila 
z informacijo o pripravah na oblikovanje programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 
2021–2027.
Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (VFO) in 
predstavila predlog uredb, ki urejajo koriščenje sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Med njimi 
je tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki poleg 
t. i. cilja Naložbe za rast za delovna mesta podpira tudi cilj 
Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS). ETS se izvaja s 
čezmejnimi, medregionalnimi in transnacionalnimi pro-
grami, za katere se je uveljavila skupna kratica Interreg.
Proces programiranja Interreg programov obdobja 
2021–2027 se je začel sredi leta 2019 z ustanavljanjem 
delovnih skupin za programiranje posameznega programa. 
V Sloveniji člane delovnih skupin  imenuje Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot 
pristojni organ za področje evropske kohezijske politike, 
razen v primeru programov v pristojnosti Ministrstva za 
okolje in prostor. Dogovorjene prioritete po posameznih 
programih bodo rezultat intenzivnih usklajevanj z vsemi 
sodelujočimi državami, vključno z odločitvijo, komu bo 
zaupana vloga organa upravljanja v prihajajočem pro-
gramskem obdobju. 
Slovenija se zavzema za ohranitev vseh Interreg programov, 
ki so se izvajali v obdobju 2014–2020. Za Slovenijo je 
pomemben gladek prehod v programsko obdobje 2021–
2027 in zagotavljanje kontinuitete dela z nadgradnjo 
obstoječih izkušenj, kar omogoča tudi stabilnost sistema 
za upravičence. SVRK si bo v imenu Slovenije prizadevala 
za lociranje organa upravljanja čezmejnih programov s 
sosednjimi državami v Sloveniji.
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Na Interreg čezmejnih programih Slovenija-Avstrija, 
Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, kjer je SVRK 
v obdobju 20214–2020 organ upravljanja, je razdeljenih 
več kot 95 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar uvršča 
programe med najuspešnejše na ravni EU.

40. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 40. redni seji med drugim 
seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za 
pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo 
zmanjšala stroške občin in z Analizo ocene finančnega 
učinka na proračune občin kot posledica spremen-
jenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in 
nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim 
pogodbam v decembru 2018. Sprejela je Strategijo 
na področju migracij, odločila o spornih vprašanjih 
v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za 
pogodbeno leto 2019 ter izdala spremembe Uredbe o 
podatkih registra nepremičnin in spremembe Uredbe o 
podatkih v evidenci vrednotenja. Vlada RS pa je izdala 
tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike in sprejela Operativni 
načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih 
razvojnih programov za obdobje 2021–2027 ter se sez-
nanila z informacijo o pričetku postopka priprave pro-
gramskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske 
politike za obdobje 2021–2027. Vlada RS je seznanila 
tudi s Poročilom o stanju na področju energetike v 
Sloveniji in Poročilom o prostovoljstvu v Republiki 
Sloveniji za leto 2018 ter med drugim odgovorila na 
poslanski vprašanji v zvezi s prioritetami predsedovanja 
Republike Slovenije Svetu Evropske unije ter v zvezi s 
plačami funkcionarjev.

Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo 
predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo 
zmanjšala stroške občin
Ministrstva prednostno in pospešeno pripravljajo pred-
loge sprememb predpisov v skladu s časovnim načrtom, 
določenim v poročilu delovne skupine ter predloge 
sprememb in dopolnitev prve skupine zakonov, evidenti-
ranih v poročilu delovne skupine v roku, ki bo omogočal 
hkratno obravnavo s proračunskimi dokumenti za leto 
2020. Koordinacijsko vlogo pri pripravi predlogov izvaja 
Ministrstvo za javno upravo. Delovna skupina bo z delom 
nadaljevala in do 31. decembra 2019 poročala vladi o 

realizaciji s tem poročilom dogovorjenih predlogov spre-
memb predpisov za zmanjšanja stroškov občin.

Analiza ocene finančnega učinka na 
proračune občin kot posledica spremenjenih 
izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest 
in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h 
kolektivnim pogodbam v decembru 2018
Analiza je bila pripravljena na podlagi zaveze Vlade RS 
z novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih 
združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 
2019. V tem dogovoru je določeno, da bodo Vlada RS in 
reprezentativna združenja občin po šestih mesecih preverili 
učinke navedenega dogovora s sindikati javnega sektorja 
na višino stroškov občin. Rezultati analize s pomočjo po-
datkov iz baze ISPAP kažejo, da naj bi odhodki občinskih 
proračunov zaradi učinkov povišanja plač znašali okoli 20 
mio evrov.

Strategija na področju migracij
Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, mi-
gracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način 
ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov 
migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. 
Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s 
posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

1. mednarodni vidik migracij,
2. ekonomske migracije kot del zakonitih migracij,
3. mednarodna zaščita,
4. integracija,
5. nezakonite migracije in vračanje,
6. varnostna komponenta.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za 
pogodbeno leto 2019
Aneks št. 2 poleg novega obračunskega model za ambu-
lante družinske medicine in pediatrije določa tudi, da se 
bo s 1. 10. 2019 se bo dvignila cena storitev za program 
zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih za okoli 5 
%. Finančni učinek na letni ravni je 6,7 milijona EUR, v 
letu 2019 1,7 milijona EUR.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Uredba o spremembah Uredbe o podatkih 
registra nepremičnin
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji 
uporablja podatke registra nepremičnin. Do izračuna 
vrednosti nepremičnin po novem Zakonu o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), vrednotenje 
nepremičnin poteka po obstoječem Zakonu o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN).

Uredba o spremembah Uredbe o podatkih v 
evidenci vrednotenja
Z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin 
(ZMVN-1) je bilo za potrebe množičnega vrednotenja 
nepremičnin določena vzpostavitev nove evidence vred-
notenja kot posebne namenske evidence za potrebe 
množičnega vrednotenja nepremičnin, v kateri se bodo 
shranjevali podatki, ki se uporabljajo pri izračunu 
posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Za 
nekatere podatke, ki se uporabljajo za množično vred-
notenje nepremičnin, je evidenca vrednotenja matična 
evidenca, saj se podatki vanjo evidentirajo na podlagi 
vprašalnikov, ki jih izpolnijo lastniki oziroma upravljavci. 
Taki podatki so podatki o posebnih enotah vrednotenja, to 
so t. i. posebne nepremičnine, in sicer elektrarne, bencinski 
servisi in pristanišča.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike
Razlog za dopolnitev Uredbe je nov vsebinski poudarek 
regionalne politike v naslednjem programskem obdobju. 
Zaradi novega vsebinskega poudarka regionalne politike, 
bo v naslednjem obdobju večja pozornost namenjena 
obmejnim problemskim območjem, ki so po zakonodaji 
opredeljena kot prednostna območja vseh razvojnih politik.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

8  NOVICE ZDRUŽENJA

OBČINA DIVAČA PREJELA NAZIV 
PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO 
2019
Občina Divača je letos prvič prejela naziv za prizadevno 
spodbujanje prostovoljskega dela, za zgledno sodelovanje 
z bližnjimi občinami, za angažiranje županje in zaposlenih 
na prostovoljskih dogodkih, za promocijo prostovoljstva 
in izreden posluh za mentorje prostovoljcev, prostovoljske 
organizacije in njihovo delovanje, s katerimi skupaj obli-
kuje res raznolike vsebine.
Občini Divača čestitamo in želimo uspešno delo na 
področju prostovoljstva še naprej.
Pogovor z županjo Občine Divača Alenko Štrucl Dovgan 
si lahko preberete TU.

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA 
JULIJA
V julijski številki Kohezijskega e-kotička, ki jo je izdala 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
si lahko med drugim več preberete o Letnem poročilu 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014-2020, o aktualnih javnih razpisih in projektu 
Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč 
na Ljubljanskem barju, za katerega bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval 1,3 mio evrov.
Celotne kohezijske novice pa si lahko preberete TU.

NOVA ŠTEVILKA E-PROSTORA
Geodetska uprava RS je izdala novo število novi e-
Prostor, v katerih si lahko med drugim več preberete o 
javni obravnavi osnutka Zakona o katastru nepremičnin, 
ki je potekala od 8. maja 2019 do vključno 6. junija 
2019. Naslednji koraki vključujejo pripravo zakona za 
medresorsko obravnavo, ki bo predvidoma v začetku 
jeseni. Ob koncu leta 2019 so predvideni postopki 
sprejemanja zakona v Državnem zboru.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/40._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18.7.2019.pdf
https://www.prostovoljstvo.org/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2019/obcina-divaca
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-interpretacijo-biotske-raznovrstnosti-in-dediscine-kolisc-na-ljubljanskem-barju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-interpretacijo-biotske-raznovrstnosti-in-dediscine-kolisc-na-ljubljanskem-barju
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/kohezijski-e-koticek-st-128.pdf
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Več si lahko preberete tudi o razvoju in uvedbi informaci-
jskega sistema za podporo prostorskemu načrtovanju in 
graditvi objektov.
Celotne novice so na voljo TU.

MEDOBČINSKI PROJEKT 
SUHOKRANJSKE VODOOSKRBE 
SKORAJ POD STREHO 
Leta 2016 začeto gradnjo suhokranjskega vodovoda, pri 
kateri ob nosilni Občini Žužemberk sodelujejo občine 
Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje 
so do zdaj opravili 99-odstotno. Osnovni del vodovoda 
nameravajo končati do konca septembra, nato pa v predvi-
doma v letu dni zgraditi še skupaj približno pet kilometrov 
sekundarnih vodov. Celotna naložba bo brez davka stala 
37 milijonov evrov, 85 odstotkov denarja zanjo pa bodo 
dobili iz evropskih virov in od države. Gradnja omenjenih 
sekundarnih vodov v občinah Žužemberk, Dolenjske 
Toplice in Dobrepolje bo stala še dodatne približno štiri 
milijone evrov, pri čemer računajo na sofinanciranje po 
enakem ključu. V nasprotnem primeru računajo na sofi-
nanciranje prek regionalnih razvojnih agencij.
Do konca septembra naj bi za osnovni del suhokranjskega 
vodovodnega omrežja oz. za zgrajene trase in objekte dobili 
vsa uporabna dovoljenja. Sicer pa zadnja dela tečejo še 
na vodohranu na Smuki in na povezavi med občinama 
Dolenjske Toplice ter Žužemberk. Urejajo tudi še nekaj 
manjših zadev. Na območju občin Dolenjske Toplice, 
Žužemberk in Mirna Peč zgrajeno vodovodno omrežje že 
prevzema novomeška Komunala, na Kočevskem zadeve 
vodi tamkajšnje podjetje Hidrovod in na Dobrepoljskem 
grosupeljska komunala.
Celotna naložba bo zanesljivo vodooskrbo zagotovila 
skoraj 14.000 prebivalcem petih občin severozahodnega 
pretežno dolenjskega kraškega območja. Celoten projekt 
obsega gradnjo in hidravlično ureditev skupaj več kot 152 
kilometrov cevovodov ter vodovodov, gradnjo sedmih 
črpališč oz. pet novih in dve nadgradnji, 16 vodohranov, 
od katerih je sedem novogradenj in devet nadgradenj, 16 
razbremenilnih jaškov, 18 reducirnih in 11 merilnih jaškov.

ISTRSKI ŽUPANI POTRDILI SKUPNO 
KANDIDATURO PIRANA ZA EPK 2025 
Župani štirih obalnih občin so podpisali pismo o na-
meri, ki uradno potrjuje namero o skupni kandidaturi 
za Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2025. Štiri 
obalna mesta se prijavljajo pod imenom Piran-Pirano 4 
Istria 2025 z željo po skupni promociji kulturnih deja-
vnosti kot enotne čezmejne destinacije kulturnega turizma 
evropske razsežnosti.
Piran in partnerska mesta so se za prijavo odločili 
zaradi želje po skupni promociji kulturnih dejavnosti kot 
enotne čezmejne destinacije kulturnega turizma evropske 
razsežnosti. Prebivalci Istre namreč že desetletja gojijo 
odprtost do drugih kultur, zato si bodo podpisniki pisma 
o nameri prizadevali za skupno delovanje na področju 
kulture na podlagi štirih horizontalnih načel, in sicer mul-
tikulturnosti, vzgoje mladih in otrok, slovenske obale kot 
enovitega kulturnega prostora ter medinstitucionalnega 
trajnostno naravnanega kulturnega sodelovanja.
Po preučitvi možnosti skupne prijave so 22. junija tudi 
podpisali pismo o nameri, s čimer je namera o skupni 
kandidaturi za EPK postala uradna. Piran in partnerska 
mesta se bodo prijavili z imenom Piran-Pirano 4 Istria 
2025. Številka 4 predstavlja štiri obalna mesta, v angleščini 
pa lahko pomeni tudi »za«. Celotno ime lahko tako v 
slovenščini preberemo kot Piran-Pirano za Istro 2025.

DRŽAVNI SVET O POROČILU O 
IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE 
POLITIKE
Državni svetniki so se v začetku julija seznanili s poročilom 
o izvajanju evropske kohezijske politike za obdobje januar 
2014 - marec 2019 in poročilom o izvajanju akcijskega 
načrta za pospešitev črpanja sredstev.
Poročili sta kot pristojni delovni telesi DS že obravnavali 
komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
ter interesna skupina lokalnih interesov. Po besedah 
predsednika komisije Dušana Strnada je bila razprava 
kritična. Odločitev vlade, da se sprejme akcijski načrt za 
pospešitev črpanja, so pozdravili in pričakujejo, da bodo 
vsa razpoložljiva sredstva tudi počrpana. Kot je med 
drugim povzel Strnad, so v aktualni finančni perspektivi 
EU sredstva predvsem usmerjena v t. i. mehke vsebine, 
medtem ko so na lokalni ravni bistveno večje potrebe po 

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/eNovice_eProstor_stevilka_7.pdf
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financiranju t. i. trdih vsebin oziroma investicij v infra-
strukturo, ki ima tudi večje multiplikativne učinke in je 
tudi pogoj za nova delovna mesta. 
Po mnenju DS je nujno, da slovenska pogajalska skupina 
pri kreiranju prihodnje politike EU odločneje zagov-
arja razvojne potrebe države in temu ustrezno izpogaja 
programske vsebine in opredeli razvojne cilje, ki so v 
našem nacionalnem interesu. Svetniki pa pozivajo tudi k 
pospešitvi postopkov, da se občinam omogoči čimprejšnjo 
izvedbo razpisov. 
Direktor urada za kohezijsko politiko v službi vlade za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko Bojan Suvorov je 
prepričan, da bodo sredstva v celoti počrpana. Kot je dejal, 
je ekipa kompetentna. Sicer pa se ne strinja, da je bila ta 
perspektiva namenjena le t. i. mehkim vsebinam, saj je 
prisoten tudi delež t. i. trdih vsebin. Predstavnike lokalnih 
skupnosti pa je spomnil tudi na sredstva, ki so na razpolago 
v okviru dogovora za razvoj regij.

PREDLOG POKOJNINSKE NOVELE V 
JAVNI RAZPRAVI 
Predlog pokojninske novele je od 16. 7. 2019 dalje v 
javni razpravi, ki se bo iztekla 2. septembra. Za moške 
predvideva postopno dvigovanje odmernega odstotka za 
izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, za 
upravičenke oz. upravičence pa višjo pokojnino za vsakega 
otroka, a največ za tri. Novela bi se začela uporabljati 1. 
januarja 2020.
Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun 
pokojninske osnove tako za moške kot za ženske, ki je 
odvisna od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati 
tudi od spola. Odmerna lestvica po navedbah iz predloga 
predstavlja nadaljevanje izenačevanja zavarovancev v ok-
viru pokojninskega zavarovanja ne glede na spol.
Pri moških bi se odmerni odstotek za izračun pokojnin-
ske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 
odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, 
medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja. Tistim, 
ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, a ostanejo v 
obveznem zavarovanju, bi se pokojnina po predlogu največ 
do treh let zavarovanja zvišala za tri odstotke na letni 
ravni, pri čemer bi se za vsakih šest mesecev dopolnjene 
pokojninske dobe prištelo 1,5 odstotka. Pokojnina bi se 
za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za 
tri otroke. Pri tem bi postavili pogoj, da se upravičenka ali 

upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala 
v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi 
otroka upokoji prej.
Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev 
za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg 
plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku 
treh let 20 odstotkov.
Po predlogu bi se v slovenski pravni red prenesli tudi evrop-
ska direktiva o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb in evropska 
direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno 
pokojninsko zavarovanje.
Po končani javni razpravi bo pogajalska skupina pri 
Ekonomsko-socialnem svetu znova sedla za mizo in skušala 
doseči tristranski dogovor. Največ razhajanj je med sindi-
kalno stranjo in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. 
Ta meni, da mora biti upokojenemu obrtniku dovoljeno 
poleg prejemanja polne pokojnine nadaljevati dejavnost. 
Ob tem pa bi plačeval 100-odstotne prispevke in davke.
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9  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

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

•	 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

10  KORISTNE INFORMACIJE

NOVO OSREDNJE SPLETNO MESTO 
DRŽAVNE UPRAVE 
S 1. julijem 2019 je objavljeno novo osrednje spletno 
mesto državne uprave GOV.SI, ki na enem mestu združuje 
predstavitvene vsebine ministrstev, vladnih služb, organov 
v sestavi in upravnih enot. Novo osrednje spletno mesto 
GOV.SI, dostopno na naslovu www.gov.si, na prenovljen 
in uporabniku prijaznejši način na enem mestu zagotavlja 
vsebine organov državne uprave.
GOV.SI bo v prvi fazi združil predstavitvena spletna mesta 
14 ministrstev, 11 vladnih služb, 31 organov v sestavi in 
58 upravnih enot. Obstoječa spletna mesta ministrstev, 
vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot bodo 
postopoma ukinjena, organi pa bodo svoje vsebine pred-
stavljali le še na GOV.SI. 
Vsebine spletnega mesta GOV.SI se bodo v naslednjih 
tednih in mesecih intenzivno dopolnjevale, že ob objavi 
pa GOV.SI ponuja osnovne predstavitvene vsebine večine 
organov državne uprave in njihove novice, napovedi, javne 
objave, prosta delovna mesta. Do 2. septembra 2019 bodo 
na voljo še preostale teme, storitve in projekti. 
V naslednjem koraku bo do 15. oktobra 2019 pripravljen 
dodaten seznam predstavitvenih spletnih mest državne up-
rave, ki bodo prenesena na GOV.SI do 12. marca 2020, s 
čimer bo projekt vzpostavitve GOV.SI zaključen. 
Do marca 2020 bo tako na GOV.SI skupaj preneseno 
še več kot 50 predstavitvenih spletnih mest državne 
uprave (večinoma vsebine diplomatsko-konzularnih 
predstavništev) in izbrana projektna spletna mesta. 
Državljani in podjetja bodo do storitev še vedno dostopali 
v okviru samostojnih storitvenih portalov (npr. eUprava, 
eDavki, SPOT). GOV.SI pa je prek posameznih tem 
in preko zbirke vseh storitev državne uprave povezan z 
relevantnimi storitvami na storitvenih portalih. 
Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave 
GOV.SI je ključni rezultat projekta Prenova in optimizacija 
spletnih mest državne uprave, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije potrdila leta 2016. Vodi ga Ministrstvo za ja-
vno upravo v sodelovanju z Uradom vlade za komunici-
ranje. Ključni namen projekta je izboljšanje uporabniške 
izkušnje, zmanjšanje števila spletnih mest državne uprave 

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.tiko-pro.si/eu-razpisi/nov-program-nadnacionalnega-sodelovanje-v-podovanju
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/nov-program-nadnacionalnega-sodelovanje-v-podovanju
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in enotnejši nastop državne uprave na spletu. Izkušnje 
drugih držav (npr. Velike Britanije), ki so se odločile za 
enotno spletno mesto, kažejo na višje standarde javnih 
objav in boljšo uporabniško izkušnjo. 
Za izvedbo projekta Prenove in optimizacije spletnih mest 
(P11) je predvidenih 521.600 EUR, in sicer 417.280 
EUR iz evropskih sredstev in 104.320 EUR iz državnega 
proračuna. Do sedaj so bile v okviru izvajanja projekta 
P11 sklenjene pogodbe v vrednosti 466.287 EUR z DDV. 
Večina sredstev je bila porabljenih za načrtovanje in tehnični 
razvoj spletnega mesta, usposabljanja urednikov, prilago-
ditev besedil za splet ter prevode in lekturo besedil. Pri 
izvajanju aktivnosti projekta so sodelovali različni zunanji 
izvajalci, v največji meri podjetje Innovatif, s katerim je bila 
sklenjena pogodba za razvoj, vzdrževanje in nadgradnjo 
osrednjega spletnega mesta GOV.SI do konca januarja 
2021 v višini 200.331 EUR z DDV. Do sedaj je bilo v 
okviru te pogodbe porabljenih 103.223 EUR z DDV, in 
sicer za vzpostavitev spletnega mesta, za usposabljanje več 
kot 500 javnih uslužbencev za delo z novim urejevalnikom 
spletnih vsebin in za tehnično podporo pri vnosu vsebin 
na GOV.SI.

POVABILO LOKALNIM SKUPNOSTIM 
K SODELOVANJU PRI PRIPRAVAH IN 
IZVEDBI PREDSEDOVANJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 
2021
Vlada RS je na svojem novem spletnem portalu objavila 
Povabilo lokalnim skupnostim k sodelovanju pri pripra-
vah in izvedbi predsedovanja Republike Slovenije Svetu 
Evropske unije 2021.
Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 prevzela predsedo-
vanje Svetu Evropske unije. Tokrat se je država odločila, 
da k sodelovanju povabi tudi lokalne skupnosti. Lokalne 
skupnosti si lahko povabilo v celoti pogledajo na  povezavo 
do povabila lokalnim skupnostim, ki je objavljena na 
spletnih straneh gov.si. 
Ključne informacije so dostopne na  tej povezavi. Rok 
za prijavo je 13. september 2019, in sicer na naslov 
gp.kpv(at)gov.si.

NATEČAJ ZA SLOVENSKO NAJLEPŠO 
PODEŽELSKO SKUPNOST 2019
Društvo za razvoj slovenskega podeželja z Ministrstvom 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano poziva podeželske 
skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), 
da se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti, 
ki bo zastopala Slovenijo na 16. evropskem natečaju za 
Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020 pod 
geslom »LOKALNI ODGOVORI NA GLOBALNE 
IZZIVE«.
Finalisti se bodo 8. 10. 2019 predstavili na 5. Slovenskem 
podeželskem parlamentu, kjer bodo razglasili nacionalnega 
predstavnika za evropsko nagrado za razvoj podeželja. 
Razpis in prijavnica sta objavljena na spletni strani društva 
TUKAJ, rok ta prijavo pa je 5. avgust 2019. 

OBJAVA IZHODIŠČ IN PRIROČNIKA 
ZA PRESOJO VPLIVOV NA KULTURNO 
DEDIŠČINO 
Ministrstvo za kulturo je na prenovljenih spletnih straneh 
objavilo izhodišča in priporočila za presojo vplivov na kul-
turno dediščino v postopkih priprave planov in projektov. 
S tem se pridružuje naprednim državam in inštitucijam, ki 
(strateško) presojo vplivov z vrednotenjem možnih vplivov 
na kulturno dediščino prepoznavajo kot pomemben instru-
ment varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine 
ter aktivno gradijo dobro prakso (Evropska komisija, Svet 
Evrope, ICOMOS, Anglija, Kanada idr.).
Ob izhodišču, da je kulturna dediščina s svojo raznovrst-
nostjo in kakovostjo pomembna socialna, gospodarska, 
vzgojna in identifikacijska priložnost, je treba vplive planov 
in projektov na kulturno dediščino podrobno proučiti, 
ovrednotiti, z ustreznim načrtovanjem iskati najboljše 
možne rešitve, se negativnim vplivom v celoti izogniti ali 
jih vsaj zmanjšati na najmanjšo možno mero. 
Na podlagi dobre prakse ter po vzoru navodil (angl. guid-
ance) in smernic (angl. guidelines) za presojo vplivov na 
kulturno dediščino tujih držav je bilo pripravljeno gradivo 
v dveh delih, ki je dostopno TU.

Izhodišča obsegajo teoretična in analitična izhodišča 
ter pravni okvir, povezan s področjem strateške presoje 
vplivov na kulturno dediščino. Izhodišča se uporabljajo za 
seznanitev izdelovalcev okoljskih poročil, pripravljavcev in 
izdelovalcev planov ter drugih udeležencev, vključenih v 

https://www.gov.si/novice/2019-07-05-povabilo-lokalnim-skupnostim-k-sodelovanju-pri-pripravah-in-izvedbi-predsedovanja-republike-slovenije-svetu-evropske-unije-2021/
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2019/MU%20julij/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hq/lqwAhpw/tj');
http://www.drustvo-podezelje.si/natecaj-za-slovensko-najlepso-podezelsko-skupnost-2019
https://www.gov.si/teme/varstvo-dediscine-v-prostorskih-in-razvojnih-dokumentih/:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/presoja_KD_izhodisca.pdf
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pripravo, presojo in sprejetje planov, s ključnimi izhodišči 
varstva in celostnega ohranjanja kulturne dediščine z vidika 
presojanja vplivov na okolje. 
Priročnik je namenjen pripravi posameznih faz strateške 
presoje in vsebin okoljskega poročila z vidika varstva in 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine. Osredotoča se na 
strateško presojo vplivov na okolje, vendar se lahko glede 
izhodišč in presoje smiselno uporablja tudi v postopku 
presoje vplivov na okolje in pri pripravi poročila o vplivih 
na okolje ter za druga vrednotenja vplivov, ki so podlaga za 
sprejemanje odločitev pri urejanju prostora in oblikovanju 
razvojnih programov. 
Občine, pripravljavce planov, projektov in okoljskih presoj 
in druge deležnike vabimo k njuni uporabi ter k udeležbi 
na izobraževanju na temo Presoj vplivov na kulturno 
dediščino, ki ga bo Ministrstvo za kulturo organiziralo 
predvidoma v začetku jeseni. 

IZVAJANJE ZAKONA O DOSTOPU DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V 
KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis v 
katerem podajajo pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja, za izvajanje 
katerega je pristojno prav MJU. S strani Inšpektorata za 
javni sektor, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb 
ZDIJZ, so bili obveščeni o nepravilnem oziroma poman-
jkljivem izvajanju ZDIJZ s strani krajevnih skupnosti. 
Inšpektorat ocenjuje, da gre za sistemsko problematiko. 
Krajevne skupnosti, ki imajo status oseb javnega prava 
so namreč v celoti zavezanke za posredovanje informacij 
javnega značaja.
ZDIJZ ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop 
in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi 
razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne 
agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci 
javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (v nadaljevanju: 
organi). V 5. členu ZDIJZ je zapisano temeljno načelo 
zakona, po katerem so informacije javnega značaja prosto 
dostopne vsakomur - pravnim ali fizičnim osebam – ne 
glede na morebitni obstoj pravnega interesa. 
Celoten dopis je na voljo TU.

DODATNA POJASNILA MINISTRSTVA 
ZA OKOLJE IN PROSTOR GLEDE 
POSTAVITEV SEŽIGALNIC ODPADKOV
Ministrstvo za okolje nam je posredovalo do-
datna pojasnila glede termične obdelave odpadkov.  
Pojasnila so na voljo TU.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/presoja_KD_prirocnik.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/KS_zavezanci_po_ZDIJZ_1_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Termicna_obdelava_odpadkov_INFO_obcine.pdf
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11  EU NOVICE

FINSKA PREVZELA PREDSEDOVANJE 
SVETU EU
Finska je prevzela 6 mesečno predsedovanje Svetu EU. 
Prednostne naloge finskega predsedstva so krepitev skupnih 
vrednot EU in pravne države, s čimer bo EU postala bolj 
konkurenčna in socialno vključujoča, krepitev položaja 
Unije kot vodilne na področju podnebnih ukrepov in 
zaščita Evropejcev na vseh področjih življenja. 
Več si preberite TU. 

NOVA PREDSEDNICA EVROPSKE 
KOMISIJE BO URSULA VON DER LEYEN 
Evropski parlament je 16. 7. 2019 s tesno večino izvolil 
Ursulo von der Leyen za novo predsednico Evropske 
komisije. Nemška krščanska demokratka, ki bo prva 
ženska na tem položaju, je po izvolitvi dejala, da si bo 
prizadevala za močno Evropo, med prvimi izzivi pa bo 
oblikovanje komisarske ekipe. Slovenski evroposlanci od 
nje pričakujejo izpolnitev zavez.
Na tajnem glasovanju v Strasbourgu je von der Leynovo 
podprlo 383 evropskih poslancev, 327 jih je bilo proti, 
22 vzdržanih. Ena glasovnica je bila neveljavna, skupno je 
glasovalo 733 poslancev. Predsednica bo tako 1. novembra 
nasledila Luksemburžana Jean-Clauda Junckerja.
Ob izvolitvi je dejala, da želi v prihodnjih petih letih iz 
Evrope narediti »podnebju prijazno celino«, ki bo služila 
ljudem, bo gospodarsko močna, digitalna in bo temeljila 
na vladavini prava z živahno demokracijo. »Želim združiti 
Evropo in jo popeljati naprej,« je še sporočila. Kot enega 
prvih izzivov je omenila oblikovanje predane komisarske 
ekipe. Države članice je zato znova pozvala, naj predlagajo 
kar najboljše kandidate za komisarje, ob tem pa poudarila, 
da v komisiji želi enako število moških in žensk. 

DRUGI RAZPIS V OKVIRU 
TELEKOMUNIKACIJSKEGA PROGRAMA 
INSTRUMENTA ZA POVEZOVANJE 
EVROPE 
Evropska komisija je objavila drugi razpis v okviru tele-
komunikacijskega programa Instrumenta za povezovanje 
Evrope v vrednosti 25 milijonov evrov. Sredstva bodo 
namenjena evropskim javnim upravam in podjetjem, da 
se povežejo z vseevropskimi digitalnimi platformami ter 
zagotovijo čezmejno interoperabilnost storitev.
Razpis zajema šest področij:
•	 kibernetsko varnost (10 milijonov evrov), 
•	 e-zdravje (5 milijonov evrov), 
•	 e-javno naročanje (1 milijon evrov), 
•	 portal evropskega e-pravosodja (3 milijone evrov), 
•	 javne odprte podatke (5 milijonov evrov),
•	 novo evropsko platformo o digitalnih spretnostih (1 

milijon evrov). 
Prijavitelji so vabljeni, da do 14. novembra 2019 odd-
ajo predloge projektov, ki bodo prispevali k izboljšanju 
življenja ljudi v Evropi, delovanja podjetij in javnih uprav 
ter dokončanju enotnega digitalnega trga. 10. julija 2019 
bo potekal tudi virtualni informativni dan. 
Telekomunikacijskemu programu Instrumenta za 
povezovanje Evrope je v obdobju 2014–2020 namenjena 
1 milijarda evrov. 870 milijonov evrov je bilo že dodeljenih 
za uvajanje digitalnih rešitev, ki bodo utrle pot digitalizaciji 
in čezmejni operabilnosti javnih storitev v EU. 
Več informacij je na voljo TU. 

REGIOSTARS 2019
Evropska komisija je objavila seznam 24 finalistov za 
nagrade RegioStars 2019. Hkrati se je začelo javno glaso-
vanje za nagrado po izboru občinstva. Nagrade za najbolj 
originalne in inovativne projekte kohezijske politike bodo 
podeljene v petih kategorijah:
1. spodbujanje digitalne preobrazbe; 
2. povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega 

okolja ter grajenega okolja; 
3. boj proti neenakostim in revščini; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_19_3711
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-e-justice-portal_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-2-cef-telecom-call-virtual-info-day
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_3869
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4. gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe;
5. posodabljanje zdravstvenih storitev.

Evropska komisija bo zmagovalce razglasila 9. oktobra 
2019 med evropskim tednom mest in regij. 
Slovenija sodeluje v projektih CityWalk, ki spodbuja hojo 
v mestih, ter Los_Dama!, ki je namenjen izboljšanju zelene 
infrastrukture za boljše življenje. 
Več informacij je na voljo TU.
  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/regio-stars-awards/2019/finalist?r=citywalk
https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/regio-stars-awards/2019/finalist?r=los_dama
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_3869

