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 1  UVOD

Združenje občin Slovenije je pripravilo enajsto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip v letu 2019, v kateri boste 
našli veliko zanimivih informacij.
Najbolj aktualna tema je nedvomno povprečnina za prihodnji dve leti. Združenje občin Slovenije že vse od meseca 
julija izvaja veliko aktivnosti na tem področju in vse z namenom, da bi občine končno le dobile sredstva s katerimi 
bi lahko pokrile dejanske stroške v prihodnjih letih. Čeprav v veliko občinah tudi ta znesek ne bo zadostoval, pa je 
nedvomno povprečnina v višini  658,80 EUR za leto 2020 ter 668,10 EUR za leto 2021 tista, ki je korektna. Temu 
je pritrdil Odbor DZ RS za proračun in fi nance, žal pa temu niso sledili poslanci Državnega zbora. K vložitvi veta 
smo pozvali tudi Državne svetnike, kateri so nam prisluhnili in izglasovali veto na ZIPRS2021. Tako bo Državni 
zbor o zakonu moral še enkrat odločati.
V novembru so se že na 8. seji v letošnjem letu sestali člani Predsedstva ZOS in ponovno podprli izračune povprečnine.
Na svoji prvi seji pa so se sestali tudi člani Odbora ZOS za e-poslovanje in informacijske sisteme. Seje se je udeležil 
tudi predstavnik Ministrstva za javno upravo in se s člani pogovoril o razpisih GOŠO 4, RUNE in WiFi4EU.
Udeležili pa smo se tudi sestanka na Ministrstvu za kulturo, kjer je razprava potekala o predlogu Zakona o medijih, ki 
je bil v poletnih mesecih v javni obravnavi in je predvideval tudi obvezo za občine, in sicer v oblikovanju proračunske 
postavke, znotraj katere bi občine morale del sredstev nameniti tudi lokalnim medijem. Slednji pa bi imeli na to 
tudi možnost vpliva. No, na srečo, so na ministrstvu to namero opustili, tako da zakon teh določb ne bo vseboval.
Z delom pa je nadaljevala tudi vladna delovna skupina, ki je obravnavala predlog Zakona o fi nančni razbremenitvi 
občin in nadaljnje korake pri oblikovanju Zakona o fi nanciranju občin. Stvari ne tečejo tako kot smo si jih vsi 
želeli, vendar bo skupina z delom nadaljevala in se na naslednji seji sestala predvidoma v začetku meseca decembra.
Prav tako pa smo na pristojna ministrstva posredovali kar nekaj predlogov in mnenj, med drugim tudi na osnutek 
Stanovanjskega zakona.
V mesecu novembru smo za vas pripravili tri izobraževalne dogodke, v mesecu decembru pa se lahko udeležite 
dveh, in sicer:
•	 Izvedba inventure v javnem sektorju, ki bo 2. 12. 2019 potekal na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
•	 Novosti portala javnih naročil in predstavitev portala e-revizija, ki bo 9. 12. 2019 potekal v dvorani Zdravniške 

zbornice Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana
Vabljeni, da se nam pridružite.
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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zakone, legitimnost referendumske odločitve pa krepi 
kvorum zavrnitve (za zavrnitev zakona je potrebna naj-
manj petina glasov vseh volivcev). Poleg tega je bil namesto 
potrditvenega uveden zavrnitveni model zakonodajnega 
referenduma. 
Predlog zakona je povzel besedilo določbe spremenjenega 
četrtega odstavka 90. člena ustave, da je zakon na refer-
endumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, 
ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu 
glasuje najmanj petina vseh volivcev. Tako določena ref-
erendumska večina (t. i. kvorum zavrnitve) predvideva 
dvostopenjsko ugotavljanje referendumskega izida. Najprej 
bo treba ugotoviti, ali se je večina volivcev, ki so veljavno 
glasovali na referendumu, izrekla proti zakonu ali ne. Če ta 
večina ni dosežena, zakon ni zavrnjen in se lahko razglasi. 
Če pa je večina volivcev glasovala proti zakonu, je treba 
ugotoviti, ali ta večina predstavlja najmanj petino vseh 
volilnih upravičencev v Republiki Sloveniji. Za zavrnitev 
zakona na referendumu morata namreč biti izpolnjena oba 
pogoja, to je relativna večina in kvorum zavrnitve. Skladno 
z zavrnitveno zasnovo zakonodajnega referenduma so v 
predlogu zakona usklajene tudi druge določbe, povezane 
s sprejetjem referendumske odločitve.
Sama zakonska ureditev referenduma o spremembi ustave 
ni spremenjena, temveč le nekoliko dopolnjena, in sicer v 
delu, ki ureja vprašanje ugotavljanja izida glasovanja. Prav 
tako ZRLI uvaja aktivnejšo vlogo predsednika državnega 
zbora pri dopolnitvi oziroma popravi referendumske 
zahteve v delu, ki se nanaša na predmet referenduma in 
na referendumsko vprašanje.  
Določbe glede informiranja volivcev z besedilom akta 
o katerem bo potekal referendum, se dopolnijo tako, 
da se poleg posredovanja akta po gospodinjstvih, kadar 
je akt, o katerem se odloča na referendumu, zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona, na spletnih straneh 
državnega zbora, vlade in državne volilne komisije dodatno 
objavi tudi prečiščeno besedilo zakona z vidno označenimi 
spremembami in dopolnitvami, ki ga pripravi pristojna 
služba državnega zbora. 
ZRLI uvaja spremembe, ki praviloma pomenijo odpravo 
fizičnih obrazcev v postopku zbiranja 40.000 podpisov 
za podporo zahtevi (oziroma se fizični obrazci ohranijo 
zgolj v izjemnih primerih). Po predlogu se bo podpora 
zavedla neposredno v evidenco volilne pravice. Volivec bi 
na ta način svojo podporo zahtevi za razpis referenduma 
oddal na upravni enoti tako, da bi pred uradno osebo 
predložil veljavno javno listino, na podlagi katere bi uradna 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠPORTU 
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
športu, katerega je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.
Sprememba zakona bo omogočila lažje uresničevanje 
javnega interesa v športu v lokalnih skupnostih, saj bodo 
izvajalci javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa 
športa v posameznih lokalnih skupnostih imeli možnost 
neposrednega preverjanja, kdo izpolnjuje pogoje za 
sofinanciranje.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 6. 12. 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
REFERENDUMU IN O LJUDSKI 
INICIATIVI
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljnjem besedilu: 
ZRLI), katerega je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. 
Sprememba ustavne ureditve zakonodajnega referenduma 
iz leta 2013 je posegla v tri sestavine referendumske 
ureditve:
1. referendumsko iniciativo (zmanjšanje števila predla-

gateljev referenduma),
2. predmet referendumskega odločanja (določitev 

omejitev in prepovedi referenduma),
3. dvig praga legitimnosti na referendumu sprejete 

odločitve.
Od leta 2013 lahko zakonodajni referendum zahtevajo 
samo volivci, to je najmanj 40.000 volivcev. Referenduma 
ni več dopustno razpisati za nekatere posebej določene 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10755
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10755
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10816
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10816
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10816
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oseba preverila njegovo identiteto, in v evidenci volilne 
pravice zavedla njegove osebne podatke in podpis volivca 
iz elektronske tablice.  Ministrstvo, pristojno za vodenje 
evidence volilne pravice, bo tekom zbiranja podpisov za 
podporo zahtevi na prošnjo predlagatelju referenduma 
dolžno posredovati podatek o številu danih podpor (v 
skladu z dogovorom). Pred vložitvijo zahteve v državni 
zbor bo predlagatelj referenduma pri ministrstvu, pris-
tojnemu za vodenje evidence volilne pravice, pridobil 
potrdilo o skupnem številu oddanih podpor zahtevi. 
Predlagatelj bo pridobil tudi podatke o podpornikih (ime, 
priimek, naslov), ki ob oddaji podpore, niso nasprotovali 
posredovanju svojih podatkov predlagatelju. Ob vložitvi 
zahteve v državni zbor bo predlagatelj priložil le potrdilo 
o skupnem številu oddanih podpor. Predvideno je, da 
bi se t.i. e-način v praksi uvedel v roku leta dni, ko bodo 
za izvedbo ustrezno vzpostavljeni vsi mehanizmi tehnične 
podpore v postopku. 
Predlog zakona na novo ureja postopek ugotavljanja 
državnega zbora, da gre za zakon, o katerem referen-
duma ni dopustno razpisati (drugi odstavek 90. člena 
ustave). Po predlagani ureditvi mora državni zbor sprejeti 
sklep, da referenduma ni dopustno razpisati, v štirinajstih 
dneh po vložitvi pobude. Zakon nalaga predsedniku 
državnega zbora, da določi koledarski rok za zbiranje 
podpisov prvi delovni dan po preteku štirinajstdnevnega 
roka od prejema popolne pobude. V praksi to pomeni, da 
bo na navedeni dan predsednik državnega zbora objavil rok 
za zbiranje podpisov v primeru, če do odločitve državnega 
zbora o nedopustnosti razpisa referenduma sploh ne bo 
prišlo. 
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-85/16-15, 
Up-398/16-9 predlog zakona na novo določa postopek, 
po katerem postopa državni zbor in njegov predsednik v 
primeru zlorabe pravice do referenduma. S predlagano 
ureditvijo postopka se uredi zakonska podlaga za ravnanje 
državnega zbora in predsednika državnega zbora v primeru 
ocene, da gre za zlorabo pravice do referenduma in se s tem 
zagotovi dodatne zakonske varovalke, ki dodatno omejijo 
možnosti zlorab ali nepravilnosti.
Predlog zakona nekoliko dopolnjuje tudi določbo o 
ljudski iniciativi, ki predpisuje postopek predložitve po-
bude in natančneje ureja postopek obveščanja državnega 
zbora, kadar je predviden postopek pritožbe na ustavno 
ali vrhovno sodišče. 

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 20. 
12. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.ci.

PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI 
PRAVILNIKA O IZVAJANJU 
SOFINANCIRANJA SKUPNEGA 
OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG 
OBČINSKE UPRAVE
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
Pravilnika o spremembi Pravilnika o izvajanju sofinan-
ciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske 
uprave, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.
Spremenjeni 26. člen Zakona o financiranju občin na novo 
določa sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih 
nalog občinske uprave, hkrati pa v prehodnih določbah 
določa postopnost sprememb, tako da začnejo te v celoti 
veljati s 1. 1. 2020. Na tej podlagi je potrebno zaradi 
spremenjenega oziroma progresivnega določanja deleža 
sofinanciranja s strani državnega proračuna dopolniti   
vsebino Priloge 1 in Priloge 2.
Priloga 1 se vsebinsko dopolnjuje s podatki o delovnem 
področju skupne občinske uprave po zakonu, razširja se 
predstavitev organizacije skupne občinske uprave z naved-
bo morebitnih notranjih organizacijskih enot. Pod točko 
štiri se dopolni tabela s podatki delovnega mesta- šifro 
DM, s podatki o Plačah in drugih izdatkih zaposlenim, 
Prispevkih delodajalcev za socialno varnost in skupno vsoto 
obeh navedenih podatkov. Pod točko pet se v tabeli še 
dodatno opredeli vsebino stolpca SKUPAJ in sicer, da 
gre za seštevek Plača in drugih izdatkov zaposlenim in   
Prispevkov delodajalcev za socialno varnost. Pod točko 
šest je nova tabela, ki podaja pregled nalog, ki jih skupna 
občinska uprava opravlja za posamezno občino.
Priloga 2 se vsebinsko dopolnjuje s podatki delovnega 
mesta- šifro DM in nalogo po zakonu. 
Cilj dopolnitve obeh prilog je zagotoviti lažje pregledovanje 
zahtevkov občin za sofinanciranje z navzkrižnim prever-
janjem podatkov, ki so jih dolžne dati v zahtevku občine, s 
podatki iz poročil sedežne občine skupne občinske uprave. 
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 6. 12. 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.ci
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.ci
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10772
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10772
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10772
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI 
PRAVILNIKA O IZBORU IN 
FINANCIRANJU PROGRAMOV JAVNIH 
DEL 
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Pravilnika o spremembi pravilnika o izboru 
in financiranju programov javnih del, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.
Spreminja se drugi odstavek 5. člena, ki določa deleže plač 
udeležencem javnih del, in sicer
•	 80 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,0 %,
•	 70 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 15,0 %,
•	 60 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,
•	 50% plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 7,0 % do 9,0 %,
•	 40 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 5,0 % do 7,0 %,
•	 30 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti do 5,0 %.«.
Sedaj veljavni pravilnik določa sledeče odstotke:
•	 90  % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti višja od vključno 17,0 %,
•	 85  % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 14,0 % do 17,0 %,
•	 75  % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 12,0 % do 14,0 %,
•	 65  % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti od vključno 9,0 % do 12,0 %,
•	 55  % plače v občinah, v katerih je bila povprečna 

stopnja brezposelnosti do 9,0 %.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 3. 12. 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.
si

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
MNOŽIČNEM VREDNOTENJU 
NEPREMIČNIN (ZMVN-B)
Zakon je bil 5. 11. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Zakon ima med drugim nov 2.a člen, ki opredeljuje 
posebne enote vrednotenja – bencinski servis, elektrarna, 
marina, pristanišče.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD 
DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2R)
Zakon je bil 5. 11. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
bo začel 1. januarja 2020, razen novega devetega odstavka 
33.  člena zakona, ki se uporablja od 1.  januarja 2019, 
in novega 59.a člena zakona, ki se uporablja za davčna 
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali kasneje.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM 
POSTOPKU (ZDavP-2M) 
Zakon je bil 5. 11. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začne 1. januarja 2020, razen spremenjenih 119., 188. in 
189. člena zakona, ki se začnejo uporabljati 1. julija 2020.

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10826
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10826
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2925/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-mnozicnem-vrednotenju-nepremicnin-zmvn-1b
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2927/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-zddpo-2r
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2928/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davcnem-postopku-zdavp-2m/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
DOHODNINI (ZDoh-2V) 
Zakon je bil 5. 11. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati je začel naslednji dan po objavi in se uporablja za 
davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH 
V CESTNEM PROMETU (ZPCP–2G)
Zakon je bil 8. 11. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014–2020 
Uredba je bila 15. 11. 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi. 

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

1. SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE ZA E-POSLOVANJE IN 
INFORMACIJSKE SISTEME
V začetku novembra se je na svoji prvi seji sestal Odbor 
Združenja občin Slovenije in oblikoval smernice delovanja 
odbora v tem mandatnem obdobju, razpravljal o morebit-
nih spremembah javnega razpisa za sofinanciranje gradnje 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« in 
RUNE ter o izkušnje občin v zvezi z WiFi4EU. 
Na sejo odbora smo povabili tudi predstavnika Ministrstva 
za javno upravo, mag. Jože Vojković. 
Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih 
omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«  naj bi bil obja-
vljen v začetku decembra, rok za prijavo pa naj bi bil do 
konca maja 2020. Prav tako naj bi aktivnosti stekle pri 
javnem razpisu RUNE, kjer gre tudi za izgradnjo optike, 
ampak ne z javnimi sredstvi, temveč z zasebnimi.
Na razpisu WiFi4EU je bilo s prijavo uspešnih 150 občin 
v Sloveniji, kar nas uvršča med najbolj uspešne v Evropi. 

8. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 
21. 11. 2019 je potekala 8. redna seja Predsedstva 
Združenja občin Slovenije, kjer je bila na dnevnem 
redu zgolj ena točka in sicer povprečnina za leti 2020 
in 2021. namreč člani predsedstva so se sestali na dan 
seje Državnega zbora RS, natančneje eno uro pred 
pričetkom glasovanja o proračunskih dokumentih.   
 
Člani predsedstva so si bili enotni, da je treba vztrajati 
pri višjem predlogu povprečnine za prihodnji dve leti - 
658,80 EUR za leto 2020 ter 668,10 EUR za leto 2021. 
Predsedniku ZOS Robertu Smrdelju so tako dali pooblas-
tilo, da z aktivnostmi nadaljuje in skuša tudi s pogovori 
pri poslanskih skupinah doseči sprejetje predloga višje 
povprečnine. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2929/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini-zdoh-2v
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2937/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-zpcp-2g
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3060/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
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SEMINAR: DOHODKI IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA S POUDARKOM NA 
OBRAČUNU IN IZPLAČILU POTNIH 
NALOGOV, REGRESA ZA LETNI 
DOPUST, DNEVNIC IN BONITET 
V začetku meseca novembra smo pripravili seminar na temo 
dohodkov iz delovnega razmerja, obračunov in izplačilo 
potnih nalogov, regresov, dnevnic. Predavateljica Majda 
Gominšek je udeležencem pripravila zakonske podlage na 
delovnopravnem in računovodskem področju za javni sek-
tor, v nadaljevanju so pregledali aktivne dohodke fizičnih 
oseb, obračun povračil in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja, dopust in regres za letni dopust, predelali so 
novosti pri obračunu plač 2019 in obdarovanje ob koncu 
leta. Vseskozi pa je seminar potekal zelo aktivno, saj so 
slušatelji sodelovali z veliko svojih primerov, ki so jih potem 
na predavanju obravnavali in iskali skupne rešitve.

SEMINAR: PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE 
PRORAČUNA OBČINE 
V novembrskih predavanjih smo, 6.11.2019, za občine 
pripravili seminar o pripravi in izvrševanju proračuna 
občin. Predavateljica Brigita Repar iz Ministrstva za finance 
je udeležencem pripravila seminar, kjer so lahko obnovili 
in osvežili svoje znanje o pripravi proračunov in izvedeli 
tudi nekaj novosti, ki se nanašajo na pripravo posebnega 
dela proračuna, na metodologijo za oblikovanje ciljev in 
kazalnikov in pa pri pripravah obrazložitev ter NRP-jev. 
Udeleženci so tudi aktivno sodelovali z vprašanji, ki so jih 
poslali v naprej in zastavljali na predavanju.
V drugem delu predavanja pa so udeleženci poslušali pre-
davanje o upravljanju z dolgom v okolju nizkih obrestnih 
mer, kjer je mag. Lep Knez iz Direktorata za zakladništvo 
na MF, udeležence seznanil s stanjem zadolženosti sektorja 
država, pripravil je pregled nad tržnimi razmerami z vidika 
zadolževanja državnega proračuna, navedel je izkušnje 
državne zakladnice pri upravljanju z dolgom v razmerah 
nizkih obrestnih mer. Udeleženci so dobili odgovore na 
njihova vprašanji in kar nekaj koristnih nasvetov za up-
ravljanje z dolgom občine.

SEMINAR: OBLIKOVNA (NE)
USKLAJENOST IN OBVEZNOST 
PRAVILNE UPORABE ZASTAV V 
OBČINAH V SLOVENIJI
Konec novembra smo za občine pripravili zanimivo preda-
vanje o uporabi zastav v Sloveniji s posebnim poudarkom 
z uporabo v občinah. Predavatelj Stanislav Jesenovec, ki 
je operativni zastavoslovec, je udeležencem na zanimiv in 
poučen način predstavil oblikovno in namensko uskla-
jenost in uporabo občinskih zastav in uporabo zastav v 
Sloveniji. Udeležence je seznanil s pravilnimi izhodišči za 
oblikovanje zastav, najugodnejše je razmerje 1:2, z op-
remo ter pravilnim izgledom zastav ob uporabi. Podal je 
možne načine samostojnega nameščanja občinskih zastav 
ter pravila, ko so le te izobešene z drugimi več ali manj 
vrednimi zastavami v prostorih ali na prostem. V zadnjem 
delu predavanja je skupaj z udeleženci preletel še občinske 
odloke, ki jih imajo občine in svetoval kako jih po potrebi 
najboljše ali popraviti oziroma spremeniti.
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5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

DELOVNA SKUPINA ZA ZMANJŠANJE 
STROŠKOV OBČIN SPET SEDLA ZA 
MIZO      
14. 11. 2019 so se ponovno sestali člani vladne delovne 
skupine za znižanje stroškov občin in obravnavali predlog 
Zakona o znižanju stroškov občin, ki je bil danes tudi vložen 
v vladni postopek sprejema ter razpravljali o nadaljnjih 
korakih pri postopku sprememb Zakona o financiranju 
občin. Sestanka sta se udeležila tudi predsednik Združenja 
občin Slovenije Robert Smrdelj in podpredsednik mag. 
Marko Diaci.
Prva točka dnevnega reda je bila namenjena obravnavi 
realizaciji sklepov Vlade RS od ustanovitve delovne sku-
pine in zaključkov zadnjega poročila delovne skupine iz 
konca julija 2019. Delovna skupina je prvotno obravnavala 
61 predlogov sprememb predpisov, nato se je številka 
zmanjšala na 25. Predpisi so razdeljeni v tri sklope. V 
prvem sklopu je devet predpisov, s katerimi se prenesejo 
pristojnosti iz občin na države z uveljavitvijo Zakona o 
finančni razbremenitvi občin. Po prvotni časovnici je bilo 
to predvideno s 1. 1. 2020, sedaj je to prestavljeno na 
sredino leta 2020.
Drugi sklop predpisov zajema predpise, katerih spremembe 
so že v pripravi. Točnega seznama kateri so vsi ti predpisi 
in v kakšni fazi sprejemanja so Ministrstvo za javno upravo 
še nima pripravljenega in ga bodo pripravili v prihodnjih 
dneh. Tretji sklop pa zajema predpise, ki zahtevajo večje 
sistemske spremembe posameznih področij. 
Že na prvi seji delovne skupine je bilo s strani združenj občin 
podano opozorilo, da ministrstva predloge predpisov, ki se 
tičejo delovanja občin, ne posredujejo združenjem občin še 
njihovo pred objavo na spletnem portalu eDemokracija. 
Žal se tovrstna praksa še vedno nadaljuje, na kar so bili 
predstavniki MJU ponovno opozorjeni. V zvezi s tem je 
bil sprejet sklep, da MJU ponovno opozori ministrstva, 
da spoštujejo poslovnik Vlade RS in vključijo združenja 
občin v pripravo predpisov, ki se tičejo delovanja občin, še 
pred njihovo objavo na spletnem portalu eDemokracija.

Pod drugo točko dnevnega reda sta bila obravnavana 
predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) 
in Zakon o financiranju občin (ZFO). Državni sekretar 
na MJU Leon Behin je povedal, da bo ZFRO obravnavan 
na naslednji seji Vlade RS, medtem, ko naj bi bil ZFO 
spremenjen v tekom prihodnjega leta. Z ZFRO se posega 
na področje devetih zakonov, ki prinašajo nižje stroške 
občinam, še vedno pa ostaja nekaj odprtih vprašanj, 
katera bo treba razrešiti do sprejema zakona. Tako je še 
vedno precej dilem pri uveljavitvi sprememb na področju 
družinskega pomočnika. V prehodnih določbah ZFRO 
je namreč navedeno, da bodo občine do konca leta 2021 
krile stroške družinskega pomočnika, te zneske pa naj bi 
jim MDDSZ do konca naslednjega koledarskega leta, torej 
do konca 2022, na podlagi računov povrnilo.  
Odprta vprašanja ostajajo tudi na področju mrliško 
pregledne službe. ZFRO sicer določa, da se ta služba 
v celoti prenaša na državo, vendar pa na drugi strani v 
področnem zakonu še vedno ostaja določilo, da to službo 
zagotavlja občina. Ministrstvo za zdravje bo moralo v dveh 
mesecih od uveljavitve sprejeti nov pravilnik, ki ureja 
mrliško pregledno službo in da bo ta skladen z določili 
področnega zakona, je treba slednjega spremeniti tudi v 
delu, ki opredeljuje, da je organizacija mrliško pregledne 
službe v pristojnosti občin. Delovna skupina bo razpravo 
o tem nadaljevala. 
V razpravi o spremembi Zakona o financiranju občin so 
si bili vsi prisotni enotni, da je postopke črpanja sredstev 
21. člena treba poenostaviti, treba pa je najti ustrezen 
način. Oblikovanih je bilo nekaj predlogov, ki bodo stvar 
razprave v začetku meseca decembra, do takrat pa morajo 
člani delovne skupine pripraviti predloge sprememb, ki 
bodo obravnavani na naslednji seji delovne skupine. S 
spremembami ZFO naj bi se občinam, ki se srečujejo z 
romsko problematiko namenilo dodatna finančna sredstva. 
Ostaja pa odprto vprašanje na kakšen način jih opredeliti, 
da se občinam, ki bi bile upravičene do teh sredstev,  ne 
bi otežilo njihovo črpanje. Tudi o tem bo razprava tekla 
na naslednji seji delovne skupine.

PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ 
PRI MINISTRU RUDIJU MEDVEDU O 
ZNIŽANJU STROŠKOV OBČIN
Predsednik Združenja Robert Smrdelj  se je 8. 11. 2019 
udeležil sestanka, ki ga je sklical minister za javno upravo 
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Rudi Medved s predsedniki vseh treh združenj občin na 
temo nižanja stroškov občinam. 
Minister je predsednike seznanil, da bo Vlada RS predlog 
Zakona o zmanjšanju stroškov občinam obravnavala na 
seji v prihajajočem tednu. Na slednje je ZOS pristojno 
ministrstvo večkrat pozvalo. Prav tako jih je obvestil, da 
ima Delovna skupina za pripravo predlogov sprememb za-
konodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, podaljšan mandat 
za nadaljnje delo. V nadaljevanju bo delovna skupina delala 
na spremembah Zakona o financiranju občin. Konkretne 
predloge k zakonu je ZOS tudi že večkrat posredovalo 
Ministrstvu za javno upravo.

NA MINISTRSTVU ZA KULTURO O 
SPREMEMBAH ZAKONA O MEDIJIH
Konec meseca oktobra je na Ministrstvu za kulturo potekal 
sestanek na temo predloga novele Zakona o medijih. V 
prvotnem predlogu zakona, je bilo navedeno, da bodo 
morale občine znotraj proračunov zagotoviti posebno 
proračunsko postavko namenjeno financiranju lokalnih 
medijev. Hkrati s tem pa se je dajala lokalnim medijem 
možnost, da podajo svoja mnenja na to proračunsko 
postavko. Prav tako je bilo v zakonu predlagano, da se 
za medije, ki jih izdajajo občine uporabljajo določbe o 
prepovedi politične propagande in zagotavljanju enakih 
pogojev kandidatov in političnih strank v času volilnih 
kampanj iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija.
S strani predstavnikov občin je bilo podano jasno stališče, 
da nasprotujemo spremembam, ki bi dodatne bremenile 
proračune občin. To bi namreč pomenilo novo finančno 
obveznost, za katero ni zagotovljenih sredstev s strani 
države, prav tako pa ne gre za naloge v pristojnosti občin. 
Predstavniki ministrstva so pojasnili, da je sporno določilo 
glede financiranja lokalnih medijev že umaknjeno iz 
predloga zakona. Prav tako pa bodo v zakonu natančno 
opredelili pojem politične propagande v lokalnem nivoju 
ter jo oprli na zakonodajo, ki pokriva to področje, saj 
Zakon o Radioteleviziji Slovenija v tem delu ni dovolj 
jasen.
Skladno z novim zakonom pa lokalni mediji, katerih usta-
noviteljica oz. večinska lastnica je občina, ne bodo mogli 
več kandidirati na razpisih ministrstva. To so predstavniki 
ministrstva podkrepili z razlago, da se želijo izognit dvo-
jnemu financiranju posameznih lokalnih medijev, ki bi 
se na ta način financirali tako s strani občine kot države.

6  POBUDE IN MNENJA

POZIV POSLANKAM IN POSLANCEM 
DRŽAVNEGA ZBORA RS K PODPORI 
ZDRUŽENJEM OBČIN ZA DVIG 
POVPREČNINE 
Na poslanke in poslance Državnega zbora smo naslovili 
poziv, da podprejo amandma, ki je v Zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 20221 
(ZIPRS2021) določil povprečnino glede na dejanske 
stroške, ki jih občine zagotovo imajo oz. jih bodo imele 
v prihodnjih dveh letih za izvajanje zakonsko določenih 
nalog iz tega vira.
Dejstvo namreč je, da se huda podhranjenost financiranja 
občin vleče že vse od gospodarske krize, ki je nastopila 
pred desetletjem in resnično je skrajni čas, da se skozi 
povprečnino pokrijejo dejanski stroški, ki jih občine imajo 
z izvajanjem zakonsko določenih nalog. 
Na podlagi izračunov ministrstev bodo dejanski stroški, ki 
se krijejo iz povprečnine za leto 2020 658,80 EUR ter za 
leto 2021 668,10 EUR, zato je nujno, da se iz virov kot 
npr. so NUSZ, najemnine stanovanj, komunalni prispevki, 
takse preneha prelivanje v tekočo porabo in da jih občine 
vendarle lahko uporabijo za nujno vzdrževanje že zelo 
načetih cest ter mostov, nabavo nujne gasilske opreme, 
vzdrževanje šol in vrtcev, izvajanje evropskih projektov in 
še bi lahko naštevali.
Dolgoletna podhranjenost občin je resnično že krepko 
načela veliko infrastrukture, ki je za občane oz. državljane 
primarnega pomena in se jim tako neupravičeno znižuje 
standarde bivanja in življenja, kar pa se še posebej zelo 
opazi v neskladnem razvoju naše države! 
Spoštovane poslanke in poslanci, smo pozvali, da nas 
podprejo in določijo korektno povprečnine. 

POZIV K SPREJETJU VETA NA ZAKON O 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021 
Na Državni svet RS smo poslali poziv k sprejetju veta na 
Zakon o izvrševanu proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021. Namreč Državni zbor Republike Slovenije 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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je 21. 11. 2019 z 48 glasovi za in 41 glasovi proti sprejel 
ZIPRS2021, ki med drugim določa višino povprečnine 
za prihodnji dve leti, in sicer v višini 589,11 evra za leto 
2020 in 588,30 evra za leto 2021. 
V Združenju občin Slovenije smo Ministrstvo za finance že 
v mesecu juliju opozorili, da izračun povprečnih stroškov 
ne odraža dejanskega stanja in podali predlog v kolikšni 
višini bi povprečnina morala biti določena. V predlogu 
smo zapisali, naj se upoštevajo že posredovani podatki 
ministrstev za nove naloge v letu 2019 in 2020 in stroški 
dela v obeh letih ter, da je treba za osnovo za določitev 
povprečnine vzeti dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje 
stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega 
stanja) v višini 631 evrov in k temu dodati predvidene 
povečane stroške v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v 
višini 37,1 evra. Izračuni tako pokažejo, da bi povprečnina 
za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra 
ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. 
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA OSNUTEK 
STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ – 2)
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor posredovalo pripombe na osnutek Stanovanjskega 
zakona, ki je bil 14. 10. 2019 objavljen na spletnem portalu 
eDemokracija.
Gre za zelo obsežen in pomemben zakon in čeprav gre 
za osnutek, v samem uvodnem delu zakona pogrešamo 
prikaz finančnih posledic uveljavitve zakona, zato smo 
pripravljavca predpisa pozvali k pripravi le-teh.
Podali smo pripombe na sledeče člene osnutka 
Stanovanjskega zakona:
•	 21. člen (delitev stroškov pri najemu stanovanjske 

enote)
•	 97. člen (vrste najemnih stanovanj)
•	 103. člen (prodaja javnega stanovanja)
•	 104. člen (oddaja javnega stanovanja)
•	 106. člen (pogoji za upravičenost do najema javnega 

stanovanja)
•	 158.člen  (poravnava obveznosti iz najema javnega 

stanovanja)
•	 170. člen (izplačevalec subvencije najemnine)

Celoten dopis je  na voljo TU.

PRIPOMBE NA 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 
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor poslalo pripombe na 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, katero smo v 
pripombe prejeli 4. 11. 2019.
4. odstavek 5. člena predloga Uredbe določa“ Finančna 
sredstva predvidena na proračunski postavki iz tretjega odstav-
ka tega člena, se določijo med parkovne lokalne skupnosti glede 
na delež površine parkovne  lokalne skupnosti na območju 
narodnega parka (70% uteži), število stalnih prebivalcev 
parkovne  lokalne skupnosti na območju narodnega parka 
(20% uteži) in števila stavb s hišno številko na območju 
narodnega parka (10% uteži). Razdelitev se določi v Prilogi 
1 te Uredbe, in sicer za obdobje petih let. Priloga 1 je sestavni 
del te Uredbe.”
Predlagali smo, da se merila za določitev finančnih sredstev 
spremenijo tako, da bi se 4. odstavek 5. člena predloga 
Uredbe po novem glasil:
“Finančna sredstva predvidena na proračunski postavki 
iz tretjega odstavka tega člena, se določijo med parkovne 
lokalne skupnosti glede na delež površine parkovne  lo-
kalne skupnosti na območju narodnega parka (25% uteži), 
število stalnih prebivalcev parkovne  lokalne skupnosti 
na območju narodnega parka (25% uteži) , površin na 
katerih se izvajajo kmetijsko - okoljski ukrepi na območju 
narodnega parka ( 25 % uteži) in dolžin kategoriziranih 
občinskih cest na območju parka ( 25% uteži) . Razdelitev 
se določi v Prilogi 1 te Uredbe, in sicer za obdobje petih 
let. Priloga 1 je sestavni del te Uredbe.”
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/DS_RS_POZIV_ZA_VETO_NA_ZIPRS2021_NOVEMBER_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MOP_STANOVANJSKI_ZAKON_NOVEMBER_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MOP_UREDBA_TNP_NOVEMBER_2019.pdf
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PRIPOMBE NA 6-LETNI NAČRT 
VLAGANJ V PROMET IN PROMETNO 
INFRASTRUKTURO V RS V LETIH 2020 
– 2025
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo 
poslalo pripombe k 6-letnemu načrtu vlaganj v promet 
in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020 – 2025 (v 
nadaljevanju: Načrt).
S strani občine članice smo bili opozorjeni, da dokument 
ne vključuje rekonstrukcije in ureditve ceste R2-438/1307 
Trate – Gornja Radgona od mejnega prehoda Trate do 
naselja Črnci, zato smo v imenu Občine Apače predlagali, 
da se to uvrsti v Načrt.
Celoten dopis je na voljo TU.

POSPEŠITEV ČRPANJA EVROPSKIH 
SREDSTEV
Na Vlado RS smo naslovili dopis, v katerem pristojne 
pozivamo k pospešitvi črpanja evropskih sredstev. 
Evropsko računsko sodišče je v svojem letnem poročilu 
med drugim opozorilo, da je Slovenija pri črpanju evrop-
skih sredstev med slabšimi v Evropi. Na problematiko 
uspešnosti črpanja evropskih sredstev je v preteklosti 
večkrat opozorilo tudi Združenja občin Slovenije in 
pozivalo pristojne, da bolj prisluhnejo potrebam občin, 
saj bi se na ta način nedvomno počrpalo več evropskih 
sredstev.
Vlado smo pozvali k pospešitvi vseh aktivnosti za črpanje 
evropskih sredstev, ki so, žal, za lokalne skupnosti edina 
nepovratna razvojna sredstva.
Res je, da potekajo aktivnosti za pripravo programov za 
naslednjo finančno perspektivo, zato ponovno podali apel, 
da Vlada RS in pristojna ministrstva prisluhnejo občinam, 
ki imajo pripravljene programe in tudi projekte.
Predlagali pa smo tudi, da se preuči možnosti sofinan-
ciranja ostalih razvojnih projektov občin, ki so trajnostno 
in okoljsko naravnani, prispevajo k zmanjšanju podnebnih 
sprememb in so vključeni v regionalne razvojne programe.

KORIŠČENJE SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA 
PODLAGI ZAKONA  O FINANCIRANJU 
OBČIN
Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Ministrstvo za javno upravo smo poslali dopis, v katerem 
jih seznanjamo s težavami občin pri črpanju sredstev 21. 
člena Zakona o financiranju občin. 
V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o financiranju 
občin so občinam v državnem proračunu zagotovljena 
dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno 
javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev 
občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov 
občinskih proračunov.  
Občina članica pravočasno oddala vlogo za projekt. Kljub 
temu, da je bila za projekt predložena popolna dokumen-
tacija, projekt za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1 ni bil 
potrjen, saj z istim organom na projektu ni bil sklenjen 
potreben Dodatek št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju. 
Glede na to, da dopis št. 4100-1/2018/7, z dne 15. 2. 
2018, opredeljuje, da lahko občine delež sredstev za fi-
nanciranje investicij porabijo v tekočem proračunskem 
letu za financiranje upravičenih stroškov, nastalih v letu 
sofinanciranja, med njimi tudi za stroške predhodnih 
študij, investicijske in projektne dokumentacije, vključno 
z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv, je občina 
12. 7. 2019 oddala vlogo za projekt. 16. 10. 2019 je bila 
za projekt predložena še zadnja zahtevana dopolnitev, kljub 
temu, da je bila vloga za projekt že 8. 8. 2019 označena kot 
popolna. Po predloženi dopolnitvi je bila vloga za projekt 
označena kot popolna, o čemer je občina 17. 10. 2019 
prejela obvestilo aplikacije ZFO-invest. Tu pa se začne 
zapletati. Občina je bila 28. 10. 2019 obveščena, da naj 
bi po lastni volji odstopila od projekta. Ob vpogledu v 
aplikacijo ZFO-invest so ugotovili, da naj bi občina od 
projekta odstopila po želji. O navedenem so bili prvič 
obveščeni šele dne 28. 10. 2019, kar je nedopustno. Prišlo 
je do pomanjkljive komunikacije s strani MGRT in občina 
ne bi smela utrpeti škode, vendar jo je. 
Glede na ustno in pisno korespondenco s predstavnikom 
MGRT je bila občini 28. 10. 2019 v aplikaciji ZFO-
invest dopuščena možnost dodajanja novih projektov za 
sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1, ob čemer 
je bil kot zadnji dan oddaje določen datum 4. 11. 2019. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Byear%5D=2019&no_cache=1&submit=I%C5%A1%C4%8Di
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Da bi koristili vsaj nepovratna sredstva za sofinanciranje 
investicij po 23. členu ZFO-1, so ob upoštevanju naveden-
ega predložili usklajeno vlogo za drug projekt. Obe vlogi 
pa sta bili 4. 11. 2019 v aplikaciji ZFO-invest zavrnjeni, 
kljub temu, da je bil občini za projekte kot zadnji dan 
oddaje določen datum 4. 11. 2019. Konkretnega pojasnila 
o zavrnitvi niso prejeli.
Ker so ta sredstva ključna za občino in izvajanje nji-
hovih projektov ter jim z njihovim neizplačilom nastaja 
nepopravljiva škoda, smo pristojni ministrstvi prosili za 
proučitev vseh možnosti in da jim na podlagi določil 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 in Pravilnika o zaključku izvrševanja 
državnega in občinskih proračunov za leto 2019 izjemoma 
do 30. 11. 2019 dovolijo koriščenje pripadajočih sredstev 
za sofinanciranje investicij oziroma dovolite koriščenje teh 
sredstev za nadaljevanje obstoječega projekta za katerega 
sta že sklenjena Pogodba in Dodatek št. 1 k pogodbi je 
vključen v Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 
2019, v Načrtu razvojnih programov in se je nadaljeval 
tudi v letu 2019. 
Hkrati s tem smo pristojni ministrstvi pozvali k nad-
aljnjim aktivnostim na področju poenostavitve črpanja 
investicijskih sredstev po 23. členu ZFO. Gre namreč za 
materijo, ki je del aktivnosti vladne delovne skupine za 
znižanje stroškov občin. Aktivnosti na tem področju naj 
bi se nadaljevale v mesecu decembru 2019.

7  VPRAŠANJA OBČIN

FINANCIRANJE INVESTICIJ V SKUPNEM 
ZAVODU

Vprašanje
»Javni zavod, katerega ustanovitelj smo skupaj z drugo 
občino v razmerju 70:30, bi rad na   leasing   ku-
pili traktor za vzdrževanje zelenic in izvajanje pluženja. 
Zanima nas naslednje: 
•	 ali morata obe občini ustanoviteljici dati soglasje na 

predlagan leasing javnega zavoda (skupni organ, ki je 
ustanovljen z namenom izvajanja ustanoviteljskih pravic)

•	 glede na pretekle izkušnje, se pogodba o leasingu prav tako 
evidentira v e-dolg, ne bremeni pa kvote zadolževanja 
obeh občin. Ali pravilno razmišljamo?« 

Odgovor:
•	 ali morata obe občini ustanoviteljici dati soglasje na 

predlagan leasing javnega zavoda (skupni organ, ki 
je ustanovljen z namenom izvajanja ustanoviteljskih 
pravic) DA

•	 glede na pretekle izkušnje, se pogodba o leasingu prav tako 
evidentira v e-dolg, ne bremeni pa kvote zadolževanja 
obeh občin. Ali pravilno razmišljamo? DA

Podlaga pa je v 10.g členu ZFO-1, ki opredeljuje 
zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na 
ravni občine.
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8  SEJE VLADE RS

87. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 87. dopisni seji med drugim 
seznanila s končno oceno neposredne škode na stva-
reh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 
2019 ter odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi z 
uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posa-
meznih občinah in v zvezi z neučinkovitim črpanjem 
evropskih sredstev.

Končna ocena neposredne škode na stvareh 
zaradi neurja s poplavami in točo konec 
junija 2019
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s končno oceno 
neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega 
neurja s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019 na 
območju Gorenjske, Koroške, Podravske, Pomurske, 
Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki v 43 
občinah skupno znaša 13.327.660,85 evra in jo je 13. 
septembra 2019 verificirala Državna komisija za ocen-
jevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljn-
jem besedilu: Državna komisija). Od skupnega zneska 
neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 
112.181,98 evra, na enem uničenem objektu 2.369,05 
evra, delna škoda na stavbah 155.377,29 evra, škoda na 
gradbeno-inženirskih objektih 2.243.817,00 evrov, škoda 
na vodotokih 10.084.749,38 evra, škoda na gozdnih cestah 
486.082,19 evra, škoda v gospodarstvu 20.190,75 evra 
in škoda na državnih cestah 222.893,21 evra. Škoda na 
kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah.
Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 
(3.106.116 evrov) in je tako dosežen limit za uporabo sred-
stev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi 
posledic naravnih nesreč.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom naložila pristojnim 
ministrstvom, da pripravijo program odprave posledic 
neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi 
posledic naravnih nesreč. Vlada je pooblastila Državno 
komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode 
pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po 
potrditvi te ocene. 

Vlada je s sklepom potrdila stroške ocenjevanja škode 
zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 22. 
in 23. junija 2019, ki so jo opravile občinske komisije in 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni 
višini 1.318 evrov in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Vlada odgovorila na poslanski vprašanji v 
zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih 
sredstev po posameznih občinah in v zvezi z 
neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev
Prvo vprašanje se navezuje na uspešnost pridobivanja ev-
ropskih sredstev po posameznih občinah, in sicer koliko 
evropskih sredstev so pridobile posamezne občine v letih 
od vključitve Slovenije v Evropsko Unijo do danes? 
Vlada Republike Slovenije odgovarja, da je Slovenija z 
vstopom v Evropsko unijo leta 2004 postala upravičena 
do sredstev evropske kohezijske politike. Občine so se kot 
upravičenke do EU sredstev intenzivno vključile v izva-
janje evropske kohezijske politike v vseh treh programskih 
obdobjih 2004–2006, 2007–2013 in 2014–2020.Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi 
organa upravljanja za oba strukturna sklada in Kohezijski 
sklad v vseh treh programskih obdobjih pripravila tri (3) 
tabele z ustreznimi podatki, pridobljenimi iz informaci-
jskih sistemov organa upravljanja. V obeh že zaključenih 
programskih obdobjih (2004–2006 in 2007–2013) se je 
uporabljal informacijski sistem ISARR, v tekočem pro-
gramskem obdobju pa se uporablja informacijski sistem 
e-MA.
Drugo vprašanje se navezuje na neučinkovito črpanje 
evropskih sredstev. Vlada RS odgovarja, da Slovenija pri 
izvajanju kohezijske politike bistveno ne odstopa od ostalih 
držav članic, saj je po podatkih Evropskega računskega 
sodišča zaostanek za povprečjem EU  zgolj 3,1-odstoten. 
Izpostaviti velja, da je črpanje sredstev evropskih struk-
turnih in investicijskih skladov v letu 2018, ki je sicer 
peto leto izvajanja sedanjega večletnega finančnega okvira 
z vzpostavitvijo informacijskega sistema, dobilo nov zagon 
in trenutno poteka z največjo hitrostjo. 

50. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 50. redni seji med drugim sprej-
ela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede predlogov 
proračunov 2020 in 2021, novelo Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih ter izdala novelo 
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Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skup-
nost, v programskem obdobju 2014–2020. Sprejela 
pa je tudi nekaj odgovor na poslanska vprašanja, med 
drugim na vprašanje v zvezi z naročili drobnih vred-
nosti, s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, s 
predlogom proračuna EU za infrastrukturne projekte 
in odgovor na pobudo za preprečitev zapiranja poštnih 
poslovalnic. Prav tako pa je Vlada RS sklenila povečati 
namensko premoženje in kapital Stanovanjskega 
sklada.

Stališče do ocene Fiskalnega sveta glede 
predlogov proračunov 2020 in 2021
Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede 
skladnosti predloga proračunov za leti 2020 in 2021 s 
fiskalnimi pravili. Vlada na podlagi podanih pojasnil 
nedoslednosti in ob dejstvu, da ima v primeru uresničitve 
tveganj na voljo instrumente ukrepanja, ocenjuje, da je 
predlagan dopolnjen predlog proračunov za leti 2020 in 
2021 ustrezen.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih
S predlagano novelo zakona se očetom ob rojstvu dvojčkov 
ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljša 
za dodatnih 10 dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se 
podaljša za dodatnih 10 dni za vsakega nadaljnjega otroka 
tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok 
ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda 
osnovne šole najstarejšega otroka. Vlada RS pojasnjuje, 
da je to tudi eden od ukrepov, naveden v Resoluciji o 
družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna 
družba« in dodaja, da se v predlagani noveli pravica do 
starševskega dopusta uvaja tudi za rejnike, kadar je v 
rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev 
in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu s 
predpisi, ki urejajo osnovno šolo in sicer je rejnik upravičen 
do 30 dni starševskega dopusta. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
v programskem obdobju 2014–2020 (CLLD) določa 
pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev 

lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter 
obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila 
in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, 
pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti 
posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).
Uredba CLLD se spreminja zaradi:
•	 uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi,
•	 finančnih določb za sklad EKSRP in ESPR,
•	 podrobnejše opredelitve glede pogojev upravičenosti 

ter časovne opredelitve upravičenosti stroškov,
•	 tehničnih popravkov.

S spremembo in dopolnitvijo uredbe se uvajajo nujne 
spremembe in dopolnitve za izvajanje uredbe in črpanje 
evropskih sredstev.

Povečanje namenskega premoženja in 
kapitala Stanovanjskega sklada 
Vlada je sklenila, da se namensko premoženje in kapital 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
(SSRS), povečata z vplačilom dodatnega namenskega 
premoženja v kapital javnega sklada v višini 12.279.450,50 
evrov. Namensko povečanje premoženja SSRS je potrebno 
zaradi potreb po dodatnih nepremičninah in zaveze glede 
števila javnih najemnih stanovanj, ki sta opredeljena v 
Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–
2025 (ReNSP15-25) in Akcijski program ReNSP15-25. 
SSRS opravlja vlogo glavnega izvajalca nacionalne 
stanovanjske politike, pri čemer je vodilo načelo javnega 
interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za 
vse prebivalce. Posebno pozornost se posveča mladim, 
starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev. 
Z  dodatnimi denarnimi sredstvi bo SSRS pridobival 
nepremičnine, ki jih je SSRS iz nabora nepremičnin 
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.  opredelil kot 
najbolj primerne in so določene tudi v skupščinskem 
sklepu DUTB, ki ga je Vlada RS sprejela na 35. redni seji 
dne 13. 6. 2019. 

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v 
zvezi z naročili drobnih vrednosti
Ker ZJN-3 ne vsebuje definicije »naročila drobnih vrednos-
ti«, ki jih poslanec omenja v svojem poslanskem vprašanju, 
Vlada na vprašanje uvodoma pojasnjuje razliko med t.i. 
evidenčnimi naročili in pa naročili malih vrednosti. Vlada 
v odgovoru pojasni uporabo posameznega instituta in 
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načine, kako se posamezna naročila spremljajo oz. kako 
se zagotavlja njihova gospodarnost in transparentnost.
Poslanec v vprašanju sprašuje tudi »kdaj se bo končno že 
ustavila ta prepogosto politično-pajdaška kleptokracija in s 
katerimi urgentnimi ukrepi in kazenskim pregonom tistih, 
ki tovrstne prakse omogočajo?« V zvezi s tem vprašanjem 
Vlada v odgovoru pojasnjuje način zagotavljanja, da se 
tudi pri »naročilih drobnih vrednosti« spoštujejo temeljna 
pravila razpolaganja z javnimi sredstvi. Pri tem je treba 
upoštevati tudi prekrškovno prakso Državne revizijske 
komisije (DKOM) v zvezi s t.i. drobljenjem javnih naročil, 
o čemer so bili podatki pridobljeni od DKOM, ki vodi 
predmetno evidenco.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s 
prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest  
V odgovoru je pojasnjeno, da področje svetlobnega 
onesnaževanja ureja Uredba o mejnih vrednostih svet-
lobnega onesnaževanja okolja. Nosilec omenjene uredbe 
je Ministrstvo za okolje in prostor, ki je že prepoznalo 
problematiko pretirane osvetlitve cest in javnih površin 
(pločniki, kolesarske steze, območja za promet počasnih 
vozil) in to predvsem v nočnem času, ko je frekvenca 
prometa nizka. Hkrati je ministrstvo tudi prepoznalo, da 
zaradi tehnološki napredek razvoja svetil v zadnjih letih, 
ki ponuja svetila z veliko energetsko učinkovitostjo, ure-
dba ne naslavlja omejevanja svetlobnega onesnaževanja v 
zadovoljivi meri. Zato ima Ministrstvo za okolje in pros-
tor v načrtu, da v letu 2020 omenjeno uredbo novelira. 
Nova uredba bo ustrezneje naslovila ta problem, to je. 
prilagoditev jakosti razsvetljave cest in javnih površin glede 
na ocenjeno frekvenco prometa. Ministrstvo za okolje in 
prostor je v postopek priprave nove uredbe že povabilo 
Ministrstvo za infrastrukturo, da bosta bo s skupnim 
znanjem in izkušnjami obe ministrstvi pripravili osnutek 
predpisa. 
Sicer pa je razsvetljava cest vsebina Pravilnika o prometni 
signalizaciji in opremi na cestah.  Omenjeni pravilnik 
določa, da mora cestna razsvetljava glede na projektno 
hitrost ceste zagotavljati ustrezno raven osvetlitve in 
osvetljenost prometnih površin ter optično voditi 
promet v skladu s predpisi, ki urejajo dopustno svetlobno 
onesnaževanje okolja. 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s 
predlogom proračuna EU za infrastrukturne 
projekte
Vlada je državnemu zboru predložila odgovor na pisno 
poslansko vprašanje, ki se nanaša na 6,5 milijarde EUR, 
ki je navedeno v predlogu Proračuna Evropske unije in 
je namenjenih za kritično prometno-logistično varnostno 
infrastrukturo (t.i. vojaško mobilnost), ter način, kako bo 
lahko Slovenija črpala del teh sredstev.  
V predlogu EU proračuna 2021 – 2027 je v okviru 
inštrumenta za povezovanje Evrope 6,5 milijarde EUR 
sredstev namenjenih za naloge vezane na izboljšanje vojaške 
mobilnosti in potrebno nadgradnjo civilne prometne 
infrastrukture na vseevropskem prometnem omrežju 
(TEN-T). Tak finančni program bo v naslednji finančni 
perspektivi prvič uvrščen v EU proračun. Trenutno se še 
pripravljajo izhodišča za njegovo izvedbo. Pravna podlaga 
za opredelitev osnovnih kriterijev za črpanje 6,5 milijarde 
EUR za prometno infrastrukturo z dvojno rabo (»dual-
use«) je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razvel-
javitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014. 
Ker gre za uskladitev potreb vojaškega sektorja s potrebami 
civilnega prometa na TEN-T, so bili najprej na obramb-
nem svetu EU sprejeti vojaški standardi, nato pa je bila 
v začetku leta 2019 izdelana analiza vrzeli med vojaškimi 
in TEN-T standardi iz uredbe EU 1315/2013. Trenutno 
poteka razprava o »vrednostih« standardov za dvojno 
uporabo (Dual-use value), ki naj bi bila zaključena predvi-
doma v začetku leta 2020. Te vrednosti bodo predstavljale 
podlago za črpanje sredstev iz naslova vojaške mobilnosti 
v letu 2021 – 2027. Evropska komisija je še napovedala, 
da bo po sprejemu uredbe o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope za finančno perspektivo 2021 -2027 
(predvidoma do konca leta 2020) in na podlagi vrednosti 
standardov za dvojno rabo infrastrukture pripravila indi-
kativen seznam pred-identificiranih projektov na vseevrop-
skem prometnem omrežju (TEN-T). Ta naj bi opredelil 
odseke, na katerih bodo opredeljeni potencialni projekti za 
dvojno rabo (»dual-use«). Ker gre za centraliziran finančni 
program, bo Evropska komisija izvedla razpise, na katere 
bo lahko kandidiralo 27 držav članic EU.

Pobuda za preprečitev zapiranja poštnih 
poslovalnic 
Univerzalna poštna storitev je - ne glede na aktualno 
izvajanje aktivnosti prilagajanja in optimizacije poštnega 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 


17

November 2019

omrežja - v predpisani kakovosti neizključujoče zagoto-
vljena vsem državljanom Republike Slovenije na način 
in v obsegu, kot to nalagata Zakon o poštnih storitvah 
in Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne 
storitve. Razmere na trgu poštnih storitev so se v zadnjih 
letih bistveno spremenile zaradi prehoda na elektronsko 
komunikacijo in upada količine prenosa pisemskih pošiljk, 
zmanjšujejo pa se tudi obiski poštnih poslovalnic. Gre 
za splošen trend na ravni EU, zato je eden izmed izzivov 
izvajalcev univerzalne poštne storitve v vseh državah EU 
prilaganje omrežja spremenjenim potrebam uporabnikov. 
Pri tem želijo poudariti, da je univerzalna poštna storitev 
v obsegu storitev in gostote poštnega omrežja v Sloveniji 
primerjalno z EU nadpovprečno visoka. Tudi delež 
klasičnih poštnih poslovalnic v Sloveniji je visok, saj je 
70 % poslovalnic v lasti Pošte Slovenije in le 30 % t. i. 
pogodbenih pošt. Nemčija ima denimo le še 0,1 % lastnih 
pošt, Nizozemska 0,3 %; Velika Britanija 3,2 %, Irska 4,3 
%, Finska 9,3 %, Danska 10,4 %.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

51. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 51. redni seji med drugim določila 
besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnit-
vah Stvarnopravnega zakonika ter besedilo Resolucije 
o nacionalnem programu o strateških usmeritvah raz-
voja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, 
podeželje in naravni viri po letu 2021«. Vlada RS pa 
je odgovorila tudi na poslansko vprašanje v zvezi z 
Zakonom o dolgotrajni oskrbi in na pobudo za sistem-
sko rešitev problematike starajočega se prebivalstva in 
zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje 
programov in izgradnjo ustreznih nastanitvenih zmo-
gljivosti za osebe z demenco.

Predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika
Stvarno pravo je v sodobni pravni teoriji opredeljeno 
kot tisti ožji del sistema civilnega prava, ki poleg oblig-
acijskega in dednega prava ureja premoženjska razmerja 
med posamezniki. V pravnem redu Republike Slovenije 
stvarnopravna razmerja ureja Stvarnopravni zakonik  (v 
nadaljevanju SPZ), ki je začel veljati 1. januarja 2003, 
doslej pa je bil spremenjen samo enkrat, in sicer leta 2013 
z Zakonom o spremembah Stvarnopravnega zakonika.

V času uporabe SPZ so se pokazale določene pomanjklji-
vosti oziroma možnosti za izboljšanje, zato je Ministrstvo 
za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb. Vlada je 
tako na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika. 
Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani tako 
sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa 
bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ure-
ditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, 
ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s 
pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega 
prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere 
nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.
Poglavitne rešitve, ki jih Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika prinaša, so:
•	 Opredelitev, da živali niso stvari, ampak živa bitja
•	 Prenova oziroma dograditev etažne lastnine in etažni 

lastnini podobnih položajev
•	 Prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zaru-

bljenih premičnin
•	 Spremembe na področju nepravih stvarnih služnosti 

v javno korist in stavbne pravice

Predlog resolucije o nacionalnem programu 
o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva »Naša hrana, 
podeželje in naravni viri po letu 2021«
Resolucija je podlaga za nacionalne ukrepe in enovit 
strateški načrt za izpolnjevanje Skupne kmetijske politike.
Resolucija zasleduje naslednje cilje:
1. Odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane
2. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavl-

janje javnih dobrin
3. Dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na 

podeželju
4. Horizontalni cilj: krepitev oblikovanja in prenosa 

znanja

Odgovor vlade na pisno poslansko vprašanje 
v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi
Vlada odgovarja, da je bilo v času mandata dr. Anje Kopač 
Mrak od 2013 do 2018 v okviru Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju 
dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije izveden en 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/50._REDNA_SEJA_VLADE_RS_14.11.2019.pdf
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projekt, in sicer »Priprava podlag za izvedbo pilotnih 
projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega 
zakona o dolgotrajni oskrbi« v višini 69.999,95 evrov. V 
okviru navedenega projekta so bili doseženi naslednji cilji: 
(i) pripravljeno orodje za ocenjevanje potreb uporabnikov, 
metodiko postopka in določanje upravičenosti do storitev 
dolgotrajne oskrbe, (ii) opravljen pregled dostopnosti, 
kakovosti in načina zbiranja podatkov povezanih z dol-
gotrajno oskrbo po občinah in regijah v Sloveniji in (iii) 
razvita spletna aplikacija za spremljanje in načrtovanje 
storitev dolgotrajne oskrbe. Projekt je izvajal Inštitut RS 
za socialno varstvo, od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 in je 
bil sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada iz 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020. Vlada pojasnjuje, da 
so bile pripravljene tri študije: ''Priprava izhodišč izvedbe 
deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji'' v višini 
37.050,00 EUR, ''Izdelava analize ponudbe oskrbovanih 
stanovanj v RS'' v višini 20.581,40 EUR ter ''Analiza stanja 
in pregled obstoječih storitev institucionalnega varstva in 
oskrbe v skupnosti'' v višini 11.433,15 EUR. 

Vlada odgovorila na pobudo državnega 
svetnika za sistemsko rešitev problematike 
starajočega se prebivalstva
Država se na izzive, povezane z demografskimi spremem-
bami, odziva s Strategijo dolgožive družbe (v nadaljnjem 
besedilu: Strategija), ki je bila sprejeta leta 2017. Namen 
Strategije je ozavestiti in spodbuditi najširši krog deležnikov 
s potrebo po odzivanju na izzive, ki jih pred nas postavlja 
staranje prebivalstva. Slovenija je s Strategijo dobila okvir 
za organizirano in sistematično pot odzivanja na izzive 
staranja prebivalstva. 
Strategija izpostavlja ključne izzive, ki kažejo smer potreb-
nih prilagoditev in sprememb v štirih sklopih (stebrih): 
•	 zaposlenost/delovna aktivnost (prilagoditve na trgu 

dela, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem, 
spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile); 

•	 samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij 
(sistemi socialne zaščite, dostopnost do zdravstvenih 
storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, 
zmanjševanje neenakosti v zdravju); 

•	 vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, 
prostovoljstvo, uporaba IKT za komunikacijo, 
preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, 
politično udejstvovanje); 

•	 oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem 
obdobju (prilagoditve v gospodarstvu, prilagoditve 
bivalnih razmer ter prometne ureditve s podporo IKT 
in tehnoloških rešitev). 

Celotno sporočilo je na voljo TU.

52. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 52. redni seji med drugim sprejela 
izhodišča za nadaljevanje pogajanj s poklicnimi gasilci 
in Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških 
gašenja požara v naravnem okolju na vzpetini Cerje. 
Prav tako pa je Vlada RS je sprejela odgovora na po-
slanski vprašanji v zvezi povečanja števila migrantov, 
ki nezakonito prečkajo državno mejo ter na vprašanje 
v zvezi s sofinanciranjem občinskih investicij.

Izhodišča za nadaljevanje pogajanj s 
poklicnimi gasilci
Izhodišča za pogajanja s Sindikatom poklicnega gasilstva 
Slovenije o normativnem delu Kolektivne pogodbe za 
dejavnost poklicnega gasilstva so pripravljena skladno z 
usmeritvami za pogajanja o normativnih delih kolektivnih 
pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, in 
jih je Vlada sprejela 11. julija letos. Izhodišča so usklajena 
z Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Upoštevaje namen pogajanj in vsebino normativnega dela 
kolektivne pogodbe je vlada sprejela naslednja izhodišča:
•	 Predmet pogajanj je le predlog normativnega dela 

Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, 
ki ga je Ministrstvu za obrambo v usklajevanje posre-
doval Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije. 

•	 Predmet pogajanj v zvezi z normativnim delom 
Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva 
so pravice in pogoji iz delovnega razmerja, ki so za 
javne uslužbence ugodnejši, pri čemer pa ne gre za 
širitev pravic iz delovnega razmerja ali pravic, vezanih 
na pravice iz delovnega razmerja.

•	 Predmet pogajanj normativnega dela Kolektivne 
pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva niso plače, 
povračila stroškov, drugi prejemki iz delovnega 
razmerja, merila za določanje delovne uspešnosti, 
karierni sistem ipd., ki se urejajo enotno za cel javni 
sektor oziroma so del pogajanj v sklopu skupine za 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/50._REDNA_SEJA_VLADE_RS_14.11.2019.pdf
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usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

•	 V normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva se ne prepisuje in ne povzema 
veljavnih zakonskih določb.

•	 V normativnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva se v pogajalskem procesu določi 
delovni čas. Organizacija in razporejanje delovnega 
časa mora upoštevati posebnosti dela v posamezni 
dejavnosti.

•	 Normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva naj ne bi povzročal dodatnih 
finančnih učinkov. 

•	 V Normativnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva se določi, da stroški dela komisije 
za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega 
gasilstva  bremenijo Ministrstvo za obrambo.

Poročilo o ukrepanju in intervencijskih 
stroških gašenja požara v naravnem okolju 
na vzpetini Cerje
Poročilo obravnava ukrepanje in intervencijske stroške 
gašenja obsežnega požara 21. in 22. avgusta 2019 na 
območju vzpetine Cerje, ki so nastali na podlagi aktivi-
ranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem 
požaru v naravnem okolju. Izdelano je na podlagi poročil 
Ministrstva za obrambo (URSZR ter GŠSV), Ministrstva 
za notranje zadeve (Generalne policijske uprave), Gasilske 
zveze Slovenije, Občine Miren – Kostanjevice, Javnega 
zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilske enote 
Nova Gorica, Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost 
Sežana in Zdravstvenega doma Nova Gorica.

Odgovor na poslansko vprašanje o 
povečanju števila migrantov, ki nezakonito 
prečkajo državno mejo
Za učinkovito odzivanje na stalno povečevanje nezakonitih 
prehodov državne meje se na vladni ravni izvajajo opera-
tivni in sistemski ukrepi, med katerimi so med drugim:
•	 okrepljeno spremljanje razmer, pridobivanje in izmen-

java informacij, 
•	 prerazporejanje kadrov v policiji in kadrovska pomoč iz 

drugih policijskih enot na območja, kjer je ogroženost 
meje največja (tudi vpoklic pomožnih policistov za 
nadzor državne meje), 

•	 angažiranje Slovenske vojske,
•	 uporaba tehničnih sredstev za preprečevanje nedo-

voljenih migracij(začasne tehnične ovire, videonad-
zor meje, termovizijske kamere, droni, helikopterski 
nadzor…),

•	 okrepljeno preiskovanje organizirane kriminalitete.
Glede spremembe zakonodaje na tem področju vlada po-
jasnjuje, da mednarodno zaščito v Sloveniji določa skupna 
evropska azilna zakonodaja. Republika Slovenija je kot 
država članica EU dolžna spoštovati evropsko zakonodajo 
na področju mednarodne zaščite. Zakon o mednarodni 
zaščiti je v celoti usklajen s skupnim evropskim azilnim 
sistemom oziroma azilno zakonodajo EU. Vsaka spre-
memba ali dopolnitev omenjenega zakona mora imeti 
zato podlago tudi v skupni evropski azilni zakonodaji. 
Glede na navedeno vlada sprememb zakonodaje področja 
mednarodne zaščite ne načrtuje. Republika Slovenija je kot 
podpisnica mednarodnih konvencij in kot država članica 
EU dolžna spoštovati tako mednarodne konvencije kot 
tudi primarno in sekundarno zakonodajo EU. Kakršnekoli 
spremembe nacionalne zakonodaje morajo biti torej 
skladne z mednarodnim in evropskim pravnim redom, 
obenem pa morajo upoštevati tudi obstoječo sodno prakso.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v 
zvezi s sofinanciranjem občinskih investicij
Poslanec je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje, 
v katerem sprašuje, koliko sredstev so občine prejele iz 
državnih virov za (so)financiranje občinskih investicij. Prav 
tako prosi, da se mu podatke posreduje po posameznih 
letih za obdobje od začetka lokalne samouprave (1994) do 
danes (1. 10. 2019) ter tudi za podatke o tem, za katere 
konkretne investicije je šlo in v kolikšnem deležu so bile 
financirane iz državnih virov. 
Drugi odstavek 52. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZSPDSLS-1) določa, da država zagotavlja občinam, ki ne 
morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v prim-
erni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. Višino in način 
zagotavljanja dodatnih sredstev določa zakon. Na navedeni 
zakonski podlagi so posamezna področja, kot na primer 
zagotavljanje prostorov za izvajanje programa otroškega 
varstva, osnovno šolskega izobraževanja, zdravstvene os-
krbe na primarni ravni in podobno, posamezna ministrstva 
zagotavljala znotraj državnega proračuna dodatna sredstva 
za izvajanje investicij v slovenskih občinah. Na podlagi  
21. do 25. člena Zakona o financiranju občin (ZUUJFO, 
71/17 in ZFO-1) se v državnem proračunu od spremembe 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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ZFO-1 v letu 2006 zagotavljajo dodatna sredstva za so-
financiranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in 
investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih 
potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v 
načrte razvojnih programov občinskih proračunov. Pri tem 
je merilo za sofinanciranje občin razvitost občin. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

13. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na svoji 13. 
redni seji, ki je potekala od 18. 11. 2019 do 26. 11. 2019 
med drugim sprejeli Proračun Republike Slovenije za 
leto 2020, Proračun Republike Slovenije za leto 2021, 
Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2018, Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021, Zakon o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 
za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prav-
nem varstvu v postopkih javnega naročanja, Zakon 
o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na 
dodano vrednost in Zakon o zagotavljanju sredstev 
za določene nujne programe Republike Slovenije v 
kulturi 

Proračun Republike Slovenije za leto 2020
Državni zbor RS je z 49 glasovi za in 41 proti sprejeli 
proračun za leto 2020, pri tem pa podprli štiri dopolnila, 
ki so jih predlagali v opoziciji. Proračun za leto 2020 je 
najvišji doslej - odhodki so določeni v višini 10,358 mili-
jarde evrov, v državno blagajno pa naj bi se steklo 10,773 
milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako znašal 415,2 
milijona evrov.
Še višje so številke v proračunu za leto 2021, o katerem 
DZ glasuje v nadaljevanju seje. Odhodki se bodo povz-
peli na 10,455 milijarde evrov, ob 11,111 milijarde evrov 
pričakovanih prihodkov pa naj bi presežek dosegel 656,6 
milijona evrov.
Po zagotovilih vlade so iz proračuna razvidne njene pri-
oritete, to so predvsem zdravstvo, znanost, gospodarstvo 
in varnost. Na drugi strani so v opoziciji opozarjali, da bi 
bil zdaj primeren čas za reforme, teh pa v proračunskih 
dokumentih ne vidijo. 
Dodatnih 400.000 evrov bo prejelo gospodarsko minis-
trstvo, da bi jih namenilo za obnovo pogorelih planinskih 
domov na Korošici in Okrešlju. Dopolnilo so na pobudo 
Planinske zveze Slovenije vložili poslanci SDS, soglasno 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/52._REDNA_SEJA_VLADE_RS_28.11.2019.pdf
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pa so ga podprli vsi navzoči na seji in si ob tem zaplos-
kali. SDS je bila uspešna tudi z dopolnilom, s katerim bo 
ministrstvo za delo dobilo dodatnega pol milijona evrov 
za projekt medgeneracijskega bivalnega objekta v Loškem 
Potoku. Poleg tega so poslanci podprli še po eno dopolnilo 
poslancev NSi in SNS. S prvim bo ministrstvo za šolstvo 
dobilo dodatnih šest milijonov evrov za pomoč občinam 
pri investicijah v vrtce, z drugim pa bo ministrstvo za 
kulturo prejelo dodaten milijon evrov za obnovo Žičke 
kartuzije, ki ima od lani status kulturnega spomenika 
državnega pomena.

Proračun Republike Slovenije za leto 2021
Državni zbor RS je z 49 glasovi za in 40 poslancev je bilo 
proti sprejel proračun za leto 2021, ki je najvišji doslej. 
Potem ko bodo imeli proračunski uporabniki leta 2020 
na voljo 10,358 milijarde evrov, se bo ta znesek leta 2021 
zvišal na 10,450 milijarde evrov. Z več kot 11 milijardami 
evrov bodo rekordni tudi prihodki.
Znotraj omenjene porabe je DZ RS prerazporedil 6,5 mili-
jona evrov. Na predlog NSi je ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti zagotovil 500.000 evrov, 
da bo lahko okrepilo sistem dolgotrajne oskrbe.
Poleg tega so poslanci tako kot pred tem že pri proračunu 
za leto 2020 soglašali, da se ministrstvu za kulturo na-
meni dodaten milijon evrov za obnovo Žičke kartuzije. 
To dopolnilo so predlagali poslanci SNS.
Na predlog SDS pa so ministrstvu za okolje in prostor na-
menili dodatnih pet milijonov evrov za sanacijo odlagališča 
strupenih in nevarnih odpadkov Leženj v Savinjski dolini.

Zaključni račun Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2018 (RZ2018)
Državni zbor RS je z 48 glasovi za in 22 proti potrdil 
zaključni račun državnega proračuna za leto 2018, ki je po 
besedah državne sekretarke na ministrstvu za finance Saše 
Jazbec najuspešnejši proračun v naši zgodovini. Poslanci 
so sicer opozorili na ponavljajoče se napake, na katere že 
več let opozarja računsko sodišče.
Lanski proračun je bil na prihodkovni strani težak 10 
milijard evrov, na odhodkovni pa 9,463 milijarde, kar 
pomeni, da se je presežek ustavil pri 537 milijonov evrov, 
je povzela Jazbečeva.
Prihodki, kot so dohodnina, davek od dohodkov pravnih 
oseb, davek na dodano vrednost in trošarine, so bili po 
njenih besedah zbrani v skladu z načrti oz. z manjšimi 

odstopanji, »kar je še vedno posledica ugodnih razmer na 
trgu dela, rasti mase plač in dobrega poslovanja podjetij«. 
Kot edino večje odstopanje na prihodkovni strani je iz-
postavila prejeta sredstva iz EU, ki so znašala 72 odstotkov 
načrtovanih.

Sprejeti zakoni

Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)

Državni zbor RS je z 48 glasovi za in 41 proti sprejel 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2020 in 2021, ki med drugim določa povprečnino v 
višini 589,11 evra na prebivalca za leto 2020 in v višini 
588,30 evra za leto 2021. Številki sta izračunani v skladu z 
metodologijo iz zakona o financiranju občin in sta najvišji 
v zgodovini, je v okviru proračunske razprave povedal 
finančni minister Andrej Bertoncelj.
Zakon o izvrševanju proračunov je sicer tehnični zakon, 
ki daje vladi pooblastila glede možnosti upravljanja z 
državnim proračunom in zadolževanjem ter ureja na-
menske prihodke in odhodke proračuna. Z njegovo 
uveljavitvijo se bo omogočilo, da bo januarja izvrševanje 
novega proračuna lahko nemoteno steklo.
Poleg povprečnine je v njem med drugim zapisan tudi 
dovoljeni obseg zadolževanja države, in sicer za leto 2020 
v višini 1,591 milijarde evrov, za leto 2021 pa v višini 
2,741 milijarde evrov. Zadolževati se bo mogoče predvsem 
za refinanciranje, torej za nadomeščanje starega dolga z 
novim, najetim pod ugodnejšimi pogoji.
Država bo lahko v vsakem od prihodnjih dveh let izdala za 
do 800 milijonov evrov poroštev. Ena četrtina tega zneska 
je predvidena za poroštva za ukrepe stanovanjske politike, 
čeprav zakonske podlage za to še ni. Zakon, ki bo omogočal 
državna poroštva za kredite državljanov, ki prvič rešujejo 
stanovanjsko vprašanje in jim oblika zaposlitve oz. višina 
dohodka ne omogočata samostojne pridobitve kredita, 
vlada še pripravlja.
Zakon določa tudi nov namenski prihodek, in sicer se 
bodo prihodki od dajatve za odjavljeno vozilo po novem 
uporabljali za investicije in vzdrževanje javne prometne 
infrastrukture.
Kot običajno, zakon o izvrševanju proračuna določa tudi 
višino letnega dodatka za upokojence. Ta bo izplačan v 
petih razredih, glede na višino pokojnine pa se bo gibal 
od 130 do 440 evrov.
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Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za leti 
2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin 
(ZUPPJS2021)

Državni zbor RS je sprejel interventni zakon, ki omejuje 
stroške za plače v javnem sektorju, prinaša pa tudi izredno 
uskladitev pokojnin. Glede slednje je prevladala odločitev, 
naj se opravi v enakih zneskih za vse upokojence. Če bo 
gospodarska rast letos več kot 2,5-odstotna, se bodo po-
kojnine decembra 2020 zvišale za 6,50 evra.
Zakon je vlada pripravila potem, ko je Urad RS za mak-
roekonomske analize in razvoj septembra znižal napoved 
gospodarske rasti. Ministrstvom je tedaj tudi naročila, naj 
znotraj svojih proračunov za leto 2020 najdejo za skupaj 
100 milijonov evrov prihrankov, kar so tudi storila.
Glede izredne uskladitve pokojnin je vlada predvidela, da 
bi se decembra 2020 izvedla v primeru vsaj triodstotne 
gospodarske rasti v letu 2019. Vendar so člani odbora DZ 
za finance v petek podprli dopolnilo poslancev koalicije, da 
se to zgodi že v primeru več kot 2,5-odstotne rasti. V tem 
primeru se bodo pokojnine konec prihodnjega leta vsem 
upokojencem zvišale za 6,50 evra. Če bo gospodarska rast 
višja, bo višja tudi uskladitev pokojnin, še piše v zakonu, 
in sicer bo v primeru več kot 3,5-odstotne rasti izvedena v 
višini 9,75 odstotka, v primeru več kot 4,5-odstotne rasti 
pa v višini 13 evrov.
Na področju stroškov dela v javnem sektorju zakon 
vključuje dva ukrepa, ki sta bila dogovorjena s sindikati 
javnega sektorja decembra lani. Javnim uslužbencem in 
funkcionarjem do 30. junija 2020 ne bo pripadal del plače 
za redno delovno uspešnost, do tedaj bodo veljale tudi 
omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz povečanega 
obsega dela.
Poleg tega zakon ureja še izplačevanje jubilejnih nagrad 
funkcionarjem ter višino nadomestila za bolniško odsot-
nost funkcionarjev, ki gre v breme delodajalca. Brez teh 
omejitev bi izdatki iz naslova plač javnih uslužbencev 
v prihodnjih dveh letih prekomerno narasli in ogrozili 
javnofinančno stabilnost, je odločitev za pripravo zakona, 
ki ga je priložila proračunskim dokumentom za prihodnji 
dve leti, pojasnila vlada.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (ZPVPJN-C) 
Državni zbor je z 52 glasovi za in 4 proti potrdil novelo 
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, 
s katerim želi vlada zagotoviti učinkovito pravno varstvo 
zoper kršitve, predvsem pri večjih infrastrukturnih 
projektih. 
Minister za javno upravo Rudi Medved je v razpravi 
izpostavil, da želijo s predlogom zagotoviti učinkovito 
pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja, 
predvsem pri večjih infrastrukturnih projektih, kjer so 
pogoste pritožbe. Z njim se krepi tudi neodvisnost in stro-
kovnost Državne revizijske komisije. Spreminja se način 
imenovanja komisije in povečuje število njenih članov s 
sedanjih pet na sedem.
Predlog uvaja pravno varstvo na upravnem sodišču ter pred-
videva prednostno obravnavo v primeru velikih projektov, 
vrednih več kot deset milijonov evrov. Upravno sodišče 
bo moralo na predlo matičnega odbora odločitev sprejeti 
v 90 dneh, rok, v katerem mora naročnik po odločitvi 
Državne revizijske komisije sprejeti novo odločitev, pa je 
določen pri 30 dneh. Tožba nima suspenzivnega učinka, 
torej postopki lahko tečejo naprej.

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)
Državni zbor RS je z 88 glasovi za in nobenim proti 
potrdil novelo zakona o davku na dodano vrednosti, po 
kateri bo se bo z novim letom obdavčitev knjig in drugih 
publikacij znižala z 9,5 na pet odstotkov. Poslanci želijo 
s tem prispevati k večji dostopnosti kakovostne pisane 
besede za bralce.
V Sloveniji trenutno velja splošna stopnja DDV v višini 22 
odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka, ki med drugim 
velja tudi za knjige. Z novelo se bo uvedla nova znižana 
stopnja DDV v višini pet odstotkov, ki bo veljala za dobave 
in izposoje knjig, časopisov in periodičnih publikacij tako 
na fizičnih kot tudi elektronskih nosilcih.
Vlada si je sicer želela, da bi se o preoblikovanju sistema 
DDV počakalo na evropsko reformo, a kljub negativnim 
učinkom na proračun zakonu ni nasprotovala. Uvedba 
nižje stopnje DDV za dobave publikacij na fizičnih nosil-
cih bo povzročila izpad prihodkov v višini osem milijonov 
evrov na letni ravni, za dobave elektronskih publikacij pa 
še dodatnih 400.000 evrov.
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Zakon o zagotavljanju sredstev za določene 
nujne programe Republike Slovenije v 
kulturi (ZZSDNPK)
Državni zbor RS je s 77 glasovi za in tremi proti potrdil 
predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nu-
jne programe RS v kulturi, popularno imenovan zakon o 
kulturnem evru. Po zakonu bo slovenska kultura v letih od 
2021 do 2027 bogatejša za dodatnih 122,6 milijona evrov, 
ki bodo namenjena investicijskim in razvojnim vlaganjem.
Kot nujne programe, katerim bi bila sredstva namenjena, 
zakonski predlog navaja sedem točk. Na prvo postavlja 
sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih 
spomenikov, pri čemer bi bili projekti za obnovo izbrani 
na javnem pozivu ali razpisu. Stanje na tem področju je, 
kot piše v predlogu zakona, zaskrbljujoče, saj je bilo od leta 
2002 do danes izgubljenih 830 enot kulturne dediščine.
Sredstva bodo namenjena tudi ureditvi prostorskih 
pogojev in nakupu opreme za javne zavode v kulturi, 
podpori razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih 
knjižnicah s sofinanciranjem nakupa ali obnov bibliobusov 
ter obnovi slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne 
dediščine. Zakon predvideva tudi podporo slovenskemu 
jeziku v digitalnem okolju ter ljubiteljski, nevladni in mla-
dinski kulturi ter odkupe predmetov kulturne dediščine 
in sodobne umetnosti.
Odbor DZ za kulturo je zakonski predlog podprl z dopol-
nilom, da se ga bo izvajalo ne glede na javnofinančne 
zmožnosti.

10  NOVICE ZDRUŽENJA

DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL 
ODLOŽILNI VETO NA ZAKON O 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 
2021
Državni svet RS je na 8. izredni seji z 25 glasovi za in 
brez glasu proti sprejel predlog odložilnega veta na 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021, ki ga je Državni zbor RS  z večino 
glasov sprejel prejšnji teden. Državni svet tako predlaga, 
da Državni zbor ponovno odloča o zakonu, ga zavrne 
in naloži Vladi, da pripravi nov zakon in v njem uredi 
znesek povprečnine, ki pripada občinam v skladu z 
Zakonom o financiranju občin. Državni zbor RS bo 
moral zdaj o zakonu glasovati še enkrat, vendar ga bo 
morala podpreti več kot polovica vseh poslancev, torej 
najmanj 46. Prvič je sicer za glasovalo 48 poslancev, 41 
pa jih je bilo proti.
Zakon je povprečnino za leto 2020 določil v višini 589,11 
evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra. Ti 
številki sta prvič v celoti izračunani po metodologiji iz za-
kona o financiranju občin, je Saša Jazbec s finančnega min-
istrstva poskušala odvrniti državne svetnike od izglasovanja 
odložilnega veta. A med svetniki je prevladalo prepričanje, 
da v zakonu zapisana povprečnina ne zadošča za pokritje 
vseh stroškov izvajanja zakonsko določenih nalog občin. 
Povprečnina za leti 2020 in 2021 je res najvišja doslej, a 
so tudi stroški občin čedalje večji. 
Državni svet je že v okviru postopka sprejemanja proračuna 
izpostavil, da Vlada z združenji občin ni sklenila dogovora 
o višini povprečnine, ampak jo je določila sama, v skladu 
z zakonsko določenimi parametri. V 54. členu zakona je 
tako določeno, da znaša povprečnina za proračunsko leto 
2020 589,11 evra in za proračunsko leto 2021 588,30 
evra. Državni svet opozarja na neustreznost veljavne za-
konske ureditve, ki Vladi omogoča enostransko določitev 
višine povprečnine, ki ne zagotavlja primernega finan-
ciranja lokalne samouprave. Na ta način ni zagotovljena 
predvidljivost financiranja občin, zaradi česar je oteženo 
načrtovanje na lokalni ravni. Če so naloge zakonsko 
določene in obstaja ocena potrebnih sredstev za njihovo 
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izvajanje, je treba sredstva zagotoviti in pogajanj sploh 
ne bi smelo biti. Povprečnina se mora določiti neodvisno 
od vsakokratne Vlade oz. pogajanj, njena višina pa mora 
zadoščati za pokrivanje stroškov opravljanja zakonskih 
nalog, so bili kritični državni svetniki. Dejstvo je, da za-
konsko določena povprečnina zaradi uravnilovke v sistemu 
financiranja ne pokrije vseh dejanskih stroškov posameznih 
skupin občin (mestne občine, občine s sedežem upravnih 
enot in ostale občine). Državni svet se tudi pridružuje opo-
zorilom reprezentativnih združenj občin, da mora država 
z občinami ločeno urejati vprašanje manjkajočih sredstev 
iz naslova dviga plač v javnem sektorju in oškodovanim 
občinam dodeliti razliko, neodvisno od formule za izračun 
primerne porabe. Državni svet meni, da bi morali za 
izračun povprečnine kot izhodišče vzeti dejanske stroške 
leta 2018 in ne povprečja stroškov za zadnja štiri leta ter 
k tako dobljeni vrednosti dodati še predvidene povečane 
stroške v višini 27,8 evra za leto 2020 in v višini 37,1 evra 
za leto 2021. To pomeni, da bi morala povprečnina za leto 
2020 znašati 658,80 evra in za leto 2021 668,10 evra. 
Ob tem Državni svet opozarja, da je Odbor Državnega 
zbora za finance prepoznal dejanske stroške občin in podprl 
amandma za višjo povprečnino v 2020 in 2021, kot so jo 
predlagala reprezentativna združenja občin in Državni svet, 
a je Državni zbor tak predlog zavrnil. Državni svet opozarja 
tudi na čedalje večje stroške občin za financiranje odprave 
posledic naravnih nesreč, ki so v luči podnebnih sprememb 
čedalje pogostejše, pri tem pa finančno podhranjene občine 
največkrat niti ne morejo računati na finančno pomoč 
države. Dolgoletna finančna podhranjenost občin se izka-
zuje v slabem stanju (npr. cestne, vzgojno-izobraževalne, 
komunalne, itd) infrastrukture, ki so za občane oz. 
državljane primarnega pomena. S tem se jim neupravičeno 
znižuje standard bivanja oz. poslabšuje kakovost življenja 
ter krepijo razvojne težave slovenskega prostora. Medtem 
ko so bile v preteklem finančnem obdobju prav občine 
ključne pri uspešnosti črpanja razpoložljivih evropskih 
sredstev, pa je zdaj bistveno težje, saj nimajo sredstev 
za zagotavljanje lastne udeležbe oz. nimajo možnosti 
zadolževanja za potrebe zagotavljanja lastne udeležbe.

NAPORE ZOS PREPOZNAL ODBOR 
DRŽAVNEGA ZBORA RS ZA PRORAČUN 
IN FINANCE TER POTRDIL AMANDMA 
ZA POVIŠANJE POVPREČNINE 
OBČINAM
15. 11. 2019 je Odbor Državnega zbora RS za proračun in 
finance na svoji 25. nujni seji razpravljal o proračunih za 
prihodnji dve leti. Poslanci koalicijskih strank so potrdili 
amandma k Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 
2020 in 2021, ki določata povprečnino v višini 658,80 evra 
za leto 2020 in 668,10 evra za leto 2021. Osnova potrjen-
ega amandmaja pa so izračuni Združenja občin Slovenije, 
ki smo jih pristojnim posredovali že v mesecu juliju in 
opozorili, da je resnično skrajni čas, da se občinam zagotovi 
povprečnina, ki bo pokrivala dejanske in ne povprečnih 
stroškov občin zadnjih štirih let. Vladni predlog je določal 
povprečnino v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 
evra za leto 2021. O proračunskih dokumentih bo Državni 
zbor RS glasoval na seji prihodnji teden.
Da izračun povprečnih stroškov občin ne izkazuje dejan-
skega stanja je Združenje občin Slovenije Ministrstvo za 
finance opozorilo že v mesecu juliju, ko so člani Predsedstva 
ZOS na redni seji obravnavali predlog izračuna povprečnih 
stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 
2021. Že takrat je bilo na ZOS oblikovano jasno stališče 
v kolikšni višini bi povprečnina morala biti določena. 
Ministrstvu za finance smo poslali predlog, da se upoštevajo 
že posredovani podatki ministrstev za nove naloge v letu 
2019 in 2020 ter stroški dela v obeh letih. Jasno smo 
zapisali, da vztrajamo pri predlogu, 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. To pomeni, da bi povprečnina 
za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra 
ter za leto 2021 v višini 668,10 evra. Prepričani smo, da 
bodo občine toliko stroškov zagotovo imele. S tem, ko 
občinam niso zagotovljena ta sredstva, so te primorane kriti 
stroške iz sredstev namenjenih investicijam in razvojnim 
projektom. To pa v nedogled ne gre.
Predsedstvo ZOS je o povprečnini ponovno razpravljalo 
tudi konec meseca septembra in oblikovalo mnenje k 
predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), katerega smo 
poslali tako Državnemu svetu RS kot tudi Državnemu 
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zboru RS. Tako državne svetnike kot poslance smo poz-
vali k podpori naporom Združenja občin Slovenije, 
da bi občine končno le prejele povprečnino v višini, ki 
bi krila dejanske stroške občin. Opomnili smo jih, da je 
strani ZOS že večkrat prišla pobuda, da bi se pri določitvi 
višine povprečnine upoštevali dejanski stroški občin in ne 
povprečje zadnjih let. Na ta način, ne samo, da dobimo 
popačeno sliko o stroških občin, temveč se dejansko vedno 
bolj veča razkorak med dejanskimi stroški in povprečjem 
stroškov zadnjih štirih let.  
Prav tako smo na prenizko povprečnino na septembrskem 
sestanku, katerega tema je bila povprečnina za prihod-
nji dve leti, opozorili ministra za javno upravo Rudija 
Medveda in ministra za finance dr. Andreja Bertonclja. 
Na sestanku ni prišlo do zbližanja stališč, zato do podpisa 
dogovora o višini povprečnine ni prišlo. 
Veseli nas, da so bili napori in obrazložitve ZOS razum-
ljene in podprte s strani članov Odbora RS za proračun 
in finance. Sedaj so na potezi poslanci Državnega zbora 
RS in tudi njih pozivamo k podpori, saj gre nenazadnje 
za dobro vseh državljanov.

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 
RAZOČARANO - POSLANKE IN 
POSLANCI NISO POTRDILI VIŠJE 
POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE 
LETI 
22. 11. 2019 je Državni zbora RS so z večino glasov potrdil 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) ter pritrdili vladnemu 
predlogu povprečnine v višini 589,11 evra za leto 2020 in 
588,30 evra za leto 2021. Višina sredstev vsekakor ne bo 
zadostovala za kritje stroškov zakonsko določenih nalog, 
ki jih bodo občine v prihodnjih dveh letih zagotovo imele. 
Poslanke in poslanci so bili s strani vseh treh združenj 
v začetku tedna pozvani k podpori in ponovni potrditvi 
višje povprečnine. Predsednik Združenja občin Slovenije 
se je še pred samim glasovanjem sestal tudi s predstavniki 
poslanskih skupin in iskal podporo k predlogu višine 
povprečnine, ki jo je z amandmajem predlagal Odbor 
DZ RS za proračun in finance, in sicer za leto 2020 v 
višini 658,80 evra in 668,10 evra v letu 2021. Prav tako 
pa so se uro pred pričetkom glasovanja na svoji 8. seji 
sestali člani Predsedstva ZOS in ponovno podprli predlog 
višje povprečnine. Združenje občin Slovenije nadaljuje 

z aktivnostmi za dosego višje, korektne povprečnine in 
smo takoj pričeli s pogovori s člani Državnega sveta RS o 
vložitvi veta na ZIPRS2021. Seje DZ RS se je udeležilo 
več kot 30 županov, ki so prišli izrazit podporo k predlogu 
višje povprečnine. Za podporo se jim zahvaljujemo. 
V prvih komentarjih po koncu glasovanja predsednik ZOS 
Robert Smrdelj ni skrival razočaranja in povedal, da bodo 
občine životarile še naprej. Res je, da povprečnina raste, 
vendar ne gre zanemariti dejstva, da še hitreje rastejo stroški 
občin. Občine bodo v letu 2020 zagotovo imele stroške v 
višini 658,80 evra in 668,10 evra v letu 2021. 
Združenje občin Slovenije je razočarano nad izidom gla-
sovanja. Poslanke in poslance smo pozvali k podpori, saj 
smo bili prepričani, da so prepoznali in razumeli skrbi in 
stiske občin, ki so že vse od gospodarske krize dalje zatis-
kale pasove in investicijska ter razvojna sredstva namenjale 
kritju stroškov za izvajanje zakonsko določenih nalog in na 
katere nimajo vpliva. Občine so v času gospodarske krize 
razumele, da je treba za skupno dobro nas vseh prispevati 
svoj delež in se odreži deležu sredstev, ki jim zakonsko 
pripadajo. Sedaj, ko pa že nekaj časa država beleži gospo-
darsko rast, pa smo prepričani, da je resnično skrajni čas, da 
občine prejmejo zakonsko pripadajoča sredstva. Opozarjali 
smo, da v nedogled občine ne bodo zmogle zagotavljati 
finančnih sredstev, saj se »varčevanje« med drugim zelo 
pozna na osnovni infrastrukturi in posledično tudi na 
razvoju. Kot se je izkazalo bomo z opozarjanjem in ute-
meljevanjem dejstev morali nadaljevati tudi v prihodnje.  
Da je treba vztrajati pri višjem predlogu povprečnine so si 
bili člani Predsedstva ZOS enotni tudi na svoji 8. seji, ki 
je potekala uro pred začetkom glasovanja o proračunskih 
dokumentih za prihodnji dve leti. Predsedniku ZOS 
Robertu Smrdelju so tako dali pooblastilo, da z aktivnostmi 
nadaljuje in skuša tudi s pogovori pri poslanskih skupinah 
doseči sprejetje predloga višje povprečnine. Združenje 
občin Slovenije je prav tako že pričelo s pogovori s člani 
Državnega sveta RS in dalo pobudo za vložitev amandmaja 
k ZIPRS2021. Člani Državnega sveta RS bodo o tem 
razpravljali v prihodnjih dneh. 

KOHEZIJSKI KOTIČEK MESECA 
NOVEMBRA
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pripravila novo izdajo Kohezijskega e-kotička, v katerem 
boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, 
napovedih razpisov in druge zanimivosti.
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Kohezijski e-kotiček je na voljo TU.

OBČINE TNP KLJUB NAPOVEDIM TUDI 
LETOS ŠE BREZ SOFINANCIRANJA 
INVESTICIJ 
Občine v Triglavskem narodnem parku (TNP) so letos 
pričakovale, da bo država po devetih letih vendarle začela 
uresničevati določbo zakona o TNP in sofinancirati inves-
ticije parkovnih občin. Nadejale so se 1,5 milijona evrov, 
vendar zdaj kaže, da denarja tudi letos še ne bo, naj bi pa 
prihodnje leto vse občine skupaj prejele milijon evrov.
Kot je povedal bohinjski župan Jože Sodja, so bile par-
kovne občine letos z ministrstvom za okolje in prostor 
dogovorjene za izplačilo 1,5 milijona evrov. S tem bi občine 
prvič prejele razvojna sredstva po 11. členu zakona o TNP, 
ki je sicer v veljavi že od leta 2010. Ta določa spodbude 
in sofinanciranje projektov in investicij parkovnim lokal-
nim skupnostim in prebivalcem parka. Na podlagi tega 
dogovora in poziva so občine ministrstvu poslale tudi 
popis letošnjih investicij, za katere so pričakovale državno 
sofinanciranje. Kljub temu kaže, da letos obljubljenega de-
narja v parkovnih občinah ne bodo prejeli. Župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž je zato državo pozval naj vendarle 
zagotovi obljubljen denar, ki jim, kot je poudaril, pripada 
in ga krvavo potrebujejo. Tudi kranjskogorski župan Janez 
Hrovat je izpostavil, da jim je bilo na okoljskem minis-
trstvu zatrdno obljubljeno, da se zato namenjen denar 
začne sproščati z letošnjim letom. Vendar se po zadnjih 
informacijah to očitno ne bo zgodilo.
Na okoljskem ministrstvu so za STA pojasnili le, da je na 
podlagi 11. člena zakona o TNP v postopku medresorskega 
usklajevanja predlog uredbe o merilih in kriterijih za spod-
bujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje 
dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v TNP.
Dodali so, da je za namen sofinanciranja projektov, 
investicij ter izvajanje razvojnih dejavnosti v finančnem 
načrtu ministrstva za leti 2020 in 2021 načrtovanih dva 
milijona evrov, in sicer po milijon evrov letno. Sredstva 
se razdelijo med občine glede na delež površine občine 
na območju narodnega parka, število stalnih prebivalcev 
občine na območju parka in števila stavb s hišno številko 
na območju parka.
Predlog delitve sredstev so občine med seboj že predhodno 
uskladile, saj so bili župani prepričani, da državi prav 
nedogovorjeni ključ delitve služi kot izgovor za neizplačilo 

sredstev. Glede na dogovor bi Bohinj in Bovec kot občini 
z največjim deležem prebivalstva in površine v parku letos 
od 1,5 milijona evrov prejeli po 500.000 oziroma 400.000 
evrov. Prihodnji dve leti naj bi vse parkovne občine skupaj 
dobile milijon evrov letno, čeprav bi bilo po pojasnilih 
bohinjskega župana tudi 1,5 milijona evrov bistveno manj 
od zakonskih določil. Vsaki parkovni občini bi morala 
namreč država pokriti 80 odstotkov investicij na območju 
parka. Župani so znova opozorili, da na območju parka 
velja velika vrsta omejitev in dolžnosti, ki jih izpolnjujejo, 
medtem ko se finančne spodbude oziroma nadomestila 
zaradi tega ne izplačujejo.

POSPEŠENO REŠEVANJE ZAOSTANKOV
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljajo zaostanke 
pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo 
glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici 
mag. Kseniji Klampfer se namreč zaostanki pri odločanju 
o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj po prihodu na 
ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Tako so 
v zadnjih mesecih uspeli zaostanke prepoloviti. Januarja 
2018 so imeli 5.721 nerešenih pritožb, 1. novembra letos 
jih je še 338. 

POSODOBLJENI IN NADGRAJENI 
MIRNOPEŠKI VODOVOD SKORAJ 
NARED 
V Občini Mirna Peč, ki sodeluje pri kohezijskem 
medobčinskem projektu oskrbe Suhe krajine s pitno 
vodo, bodo v prihajajočih tednih končali posodobitev in 
nadgradnjo tamkajšnjega vodovoda. Voda bo v prihodnjih 
dneh po njem pritekla tudi v kraje, ki do zdaj niso imeli 
urejene zanesljive vodooskrbe, je napovedal mirnopeški 
župan Andrej Kastelic.
Župan Kastelic je na povedal, da bosta območji Gornjega 
Podboršta in Golobinjeka ter približno 80 tamkajšnjih 
občanov po novih ceveh prvič dobili vodo, preostali 
občani pa jo bodo odslej dobivali po prenovljenem in 
posodobljenem vodovodnem sistemu. Omenjeni projekt 
s pridobitvijo vseh dovoljenj in poplačilom obveznosti 
morajo sicer končati do konca leta. Ta mirnopeška naložba 
bo po županovih podatkih dosegla približno 4,3 milijona 

https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/november-2019-kohezijski-e-koticek-1.pdf
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evrov. Približno milijon evrov bo zanjo prispevala občina, 
preostanek bodo pokrili s kohezijskim vložkom.
Terenska dela so sicer začeli leta 2016. Po podatkih 
mirnopeške občinske uprave so najprej zgradili črpališče 
PG 1 na vrtini na mejnem območju z občino Mokronog-
Trebelno in nato nadaljevali s preostalimi deli. Projekt je 
obsegal prenovo in dograditev nekaj več kot 18,5 kilometra 
vodovodnega omrežja, gradnjo več manjših objektov in 
črpališč ter vodohranov, nekaj navedenih objektov pa so 
prenovili.
Celoten kohezijski projekt oskrbe s pitno vodo Suhe 
krajine, pri katerem so se povezale občine Žužemberk, 
Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, 
naj bi po zadnjih podatkih brez davka stal približno 37 
milijonov evrov, 85 odstotkov denarja zanj bodo dobili 
iz evropskih virov in od države. Naložba bo zanesljivo 
vodooskrbo zagotovila skoraj 14.000 prebivalcem petih 
občin severozahodnega pretežno dolenjskega kraškega 
območja.

11  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

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

•	 Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalne-
ga 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
•	 Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih 

destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - 20. 
1. 2020 in 20. 4. 2020

•	 Javni razpis za financiranje oddelkov krajših pro-
gramov v vrtcih v šolskem letu 2019/2020 – 15. 
3. 2020

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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12  KORISTNE INFORMACIJE

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ 
»PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ 
TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA 
NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV 
IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE 
V KOHEZIJSKI REGIJI VZHODNA 
SLOVENIJA«
22. 11. 2019 je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni 
razpis Za izbor operacij »preoblikovanje obstoječih mrež 
ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih sto-
ritev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija«.
Ministrstvo za zdravje je razpis za izbor operacij 
»Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev 
za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše 
v višini 13.173.000,00 evrov objavilo že v mesecu juliju 
2019 in ker za področje vzhodne kohezijske regije niso 
prejeli zadostnega števila prijav, razpis ponovno odpirajo, 
saj sta za ta del prosti še dve mesti za sredstva v višini 
5.269.560,00 evrov. 
Predmet JR je sofinanciranje razvoja novih storitev v skup-
nosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež 
institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma 
poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za 
starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Obenem se 
bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja 
procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja konti-
nuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske 
obremenitve zaposlenih.
Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova 
orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izva-
jalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane 
oskrbe. Namen JR je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi 
zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno 
in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi 
tudi namenu krepitve in razvoju novih preventivnih ak-
tivnosti v skupnosti. Poleg naštetega je namen JR graditev 
modela prenosa kompetenc med različnimi profili in 
implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše 
izvajanje storitev v skupnosti. 

V okviru JR se zagotovi dostop do novih storitev, s 
katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so po tem JR 
upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, 
bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju 
oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične spo-
sobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. 
Celoten javni razpis je na voljo TU.

ODDAJA VLOG V OKVIRU 
PREDNOSTNE NALOŽBE 6.1. 
SPECIFIČNI CILJ 1 V POVEZAVI S 
PREDVIDENIMI SPREMEMBAMI 
IN DOPOLNITVAMI UREDBE 
O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU 
KOMUNALNE ODPADNE VODE
Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo dopis, 
v katerem podajajo pojasnila o odprtih vprašanjih, ki 
jih prejemajo v zvezi z oddajo vlog v okviru prednostne 
naložbe 6.1 (Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo 
te zahteve) specifični cilj 1 in v povezavi s predvideno 
spremembo uredbe, ki ureja aglomeracije.
Po sedaj veljavnih pogojih Dogovora za razvoj regij (DRR) 
je v povezavi s prednostno naložbo 6.1 specifični cilj 1 
določeno, da morajo biti popolne vloge posredovane 
najkasneje do 31. decembra 2019. S 1. januarjem 2020 
je predvidena uveljavitev novih aglomeracij po Uredbi 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo med drugim 
določila spremenjene meje obstoječih aglomeracij, tako 
da bodo bolj ustrezale dejanskemu stanju v občinah glede 
na trenutno veljavno uredbo.
Ker taka sprememba aglomeracij nad 2.000 PE v sistemu 
DRR lahko pomeni znatno spremembo investicije za posa-
mezno občino, so se na PO MOP odločili, da spremenijo 
in dopolnijo vložne pogoje in dajo občinam možnost izbire 
po katerih mejah aglomeracij bi želeli oddati vloge za odva-
janje in čiščenje odpadne vode. Upravičenci - občine bodo 
imeli možnost oddati vloge na PO MOP po trenutno 
veljavnih aglomeracijah do 31.12.2019, ali pa oddati vloge 
po novih aglomeracijah in z novimi pravnimi podlagami 
spremenjene uredbe, od 1.1.2020 dalje, do 31.5.2020. 
V spremembo vložnih pogojev bomo dodali še nekatere 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006900004/javni-razpis-za-izbor-operacij-preoblikovanje-obstojecih-mrez-ter-vstop-novih-izvajalcev-za-nudenje-skupnostnih-storitev-in-programov-za-starejse-v-kohezijski-regiji-vzhodna-slovenija-st--4300-142018102-ob-344419
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omilitve, o katerih pa boste obveščeni v kratkem. Vse te 
spremembe se bodo formalizirale v spremenjen dokument 
dogovora za razvoj regije.
Ker se na PO MOP zavedajo težav, ki jih imajo občine 
pri projektiranju in financiranju projektov v DRR, želijo 
z omenjenimi spremembami in prilagoditvami pomagati 
vsem umeščenim projektom v DRR, kar v največji možni 
meri.

PRIPOROČILA ZA JAVNO NAROČANJE 
ŽIVIL
Prejeli smo posodobljena Priporočila za javno naročanje 
živil, ki sta jih pripravila Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in Ministrstvo za javno upravo.
Posodobljena priporočila med drugim vključujejo ustrezne 
popravke v skladu z veljavno zakonodajo ter spremembe 
pri navajanju shem kakovosti in načinih vključevanja 
zahtev glede kakovosti živil v postopek javnega naročanja 
ter natančnejšo opredelitev uradnega nadzora.
Posodobljena priporočila so dostopna TU. 

USMERITVE GLEDE OBRAVNAVE 
LOKACIJSKIH PREVERITEV ZA 
INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD 
PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopis, 
v katerem podajajo usmeritve glede obravnave lokacijskih 
preveritev za individualno odstopanje od prostorskih iz-
vedbenih pogojev.
Celoten dopis je na voljo TU.
 

13  EU NOVICE

V EU VENDARLE DOGOVOR O 
PRORAČUNU ZA 2020 
Pogajalci treh osrednjih ustanov EU so 19. 11. 2019 po 
več dneh pogajanj vendarle dosegli okvirni dogovor o 
proračunu povezave za 2020. Ta je zadnji v trenutnem 
večletnem finančnem okviru EU 2014-2020, naslednji, 
še trši oreh pa bo doseči soglasje o večletnem proračunu 
2021-2027.
Iz Sveta EU, ki združuje predstavnike članic in mu tre-
nutno predseduje Finska, so po doseženem dogovoru 
sporočili, da proračun za prihodnje leto predvideva 168,7 
milijarde evrov v obveznostih, kar je 1,5 odstotka več od 
proračuna za letos, in 153,6 milijarde evrov v plačilih, 
kar je 3,4-odstotna rast glede na letos. Obveznosti se sicer 
nanašajo na znesek, za katerega se lahko sklenejo pogodbe 
v danem letu, plačila pa na dejansko izplačani denar.
Številka glede plačil je precej bližje željam članic EU, 
ki so bile pri 153,1 milijarde evrov, kot pričakovanjem 
Evropskega parlamenta, ki so se gibala malenkost nad 159 
milijardami evrov. Vselej je v uniji tako, da želijo članice 
predlog komisije oklestiti, parlament pa zahteva še več.
Proračun za 2020 je zadnji v okviru večletnega finančnega 
okvirja 2014-2020, zato po navedbah Sveta EU njegovo 
povečanje glede na 2019 odraža željo po pospešenem 
izvajanju programov iz trenutne finančne perspektive ter 
zagotoviti pravočasna plačila upravičencem v naslednjih 
letih, še posebej pri izvajanju kohezijske politike. Denar 
lahko namreč države porabljajo še nekaj let po izteku 
večletnega proračunskega obdobja.
Dogovorjeni zneski sicer temeljijo na predpostavki, da bo 
Združeno kraljestvo v okviru izstopanja iz EU prihod-
nje leto v celoti sodelovalo pri financiranju in izvajanju 
proračuna.
V Evropski komisiji so ob doseženem dogovoru poudarili, 
da se bo unija na tej proračunski podlagi lahko osredinila 
na področja, kot so boj proti podnebnim spremembam, 
programi za rast in delovna mesta ter mlade, raziskave in 
razvoj ter krepitev varnosti v povezavi.
Obenem naj bi proračun zagotovil tudi gladek prehod v 
naslednje večletno finančno obdobje 2021-2027, o kat-
erem pa mora unija dogovor še doseči in v luči izjemno 

https://ejn.gov.si/sistem/smernice-in-priporocila.html#c4.
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/dopis_LP_za_odstopanje_od_PIP_OPPN__P.pdf
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zahtevnega političnega konteksta ter tradicionalno težkih 
pogajanj obstaja nevarnost, da tega ne bo pravočasno za 
gladek prehod med finančnima obdobjema.
V Evropskem parlamentu pa izpostavljajo predvsem 
občutno povečanje sredstev za investicije, povezane z 
bojem proti podnebnim spremembam in zagotavljanjem 
energetskega prehoda, ter za programe za raziskave in 
razvoj v okviru Obzorja 2020. Skupaj naj bi bilo za te 
namene na voljo za dve milijardi evrov več kot v 2019.

JUNNCKARJEV INVESTICIJSKI NAČRT 
SPODBUDA ZA 450,6 MILIJARDE 
EVROV NALOŽB
Junckerjev investicijski načrt bo po novembrskih podatkih 
Evropske investicijske banke (EIB) v Evropski uniji spod-
budil za 450,6 milijarde evrov naložb. Samo novembra 
je bilo v okviru Junckerjevega načrta odobrenih 83,2 
milijarde sredstev v 28 članicah EU. 
Boljši dostop do financiranja za svoje projekte uživa več 
kot milijon (1 042 890) zagonskih ter malih in srednjih 
podjetij. Glede na delež v bruto domačem proizvodu 
(BDP) je Junckerjev načrt največ vlaganj spodbudil v 
Grčiji, Estoniji, na Portugalskem, v Bolgariji in Poljski. 
Makroekonomski učinek Junckerjevega načrta do sedaj je 
0,9-odstotno povečanje BDP unije in 1,1 milijona novih 
delovnih mest. Do leta 2022 naj bi bil BDP EU zaradi 
Junckerjevaga načrta večji za 1,8 odstotka, ustvarjenih pa 
naj bi bilo 1,7 milijona novih delovnih mest. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

NOVEMBRSKI MESEČNI SVEŽNEJ 
ODLOČITEV EVROPSKE KOMISIJE O 
KRŠITVAH
Evropska komisija v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah 
začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, 
ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. 
Med drugim se je Komisija odločila, da pošlje obrazloženo 
mnenje 22 državam (Avstriji, Bolgariji, Hrvaški, Cipru, 
Češki, Estoniji, Grčiji, Finski, Franciji, Madžarski, Irski, 
Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemski, Poljski, 
Portugalski, Romuniji, Sloveniji, Slovaški in Švedski) ter 
dodaten uradni opomin Nemčiji in Malti glede neskladnosti 

njihove nacionalne zakonodaje in prakse s pravili EU o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 2005/36/ES, 
kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU). S 
temi pravili je EU vzpostavila sodoben sistem, ki prispeva 
k večji prožnosti trgov dela, dodatno olajšuje opravljanje 
storitev med državami članicami in uvaja samodejno 
priznavanje poklicnih kvalifikacij v državah EU za nekatere 
poklice, kot so arhitekti, zdravniki ali medicinske sestre.
Vse odločitve in postopke Komisije iz novembrskega 
svežnja kršitev so objavljene TU. 

PRIČELA JE DELOVATI 
»OPAZOVALNICA ZA VINO«
Na pobudo Evropske komisije je začela delovati opa-
zovalnica za vino. Nova platforma bo zagotavljala analize 
in večjo preglednost cen, proizvodnje in trgovine za ta 
pomemben sektor evropskega kmetijstva. Evropska unija 
je največji svetovni pridelovalec vina, saj prispeva 65 % 
svetovne proizvodnje. Na svetovne trge izvozi 70 % svoje 
proizvodnje. Opazovalnica bo zajemala rdeča in bela vina 
ter roze. Komisija je že ustanovila opazovalnice za mleko, 
meso, žita in sladkor, oktobra letos pa tudi opazovalnico 
za trg sadja in zelenjave. 

OBJAVLJEN RAZPIS ZA PROGRAM 
ERASMUS+
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov 
za program Erasmus+ za leto 2020. Na voljo bo več kot 
tri milijarde evrov, kar je 12-odstotno povečanje glede 
na letos. Na razpis se lahko prijavi vsak javni ali zasebni 
subjekt, dejaven na področjih izobraževanja, usposabljanja, 
mladine in športa. Poleg tega se lahko prijavijo tudi sku-
pine mladih, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, vendar 
ne tvorijo mladinske organizacije. Komisija je skupaj z 
razpisom objavila tudi Vodnik za prijavitelje Erasmus+, 
ki vsebuje podrobnejše informacije o priložnostih v okviru 
programa za naslednje leto. 
Komisija bo v okviru razpisa začela tudi drugo pilotno 
fazo pobude Evropske univerze, katere cilj je oblikovati 20 
zvez evropskih univerz do leta 2024. Poleg tega namerava 
v okviru programa ponuditi 35.000 priložnosti izmenjave 
za afriške študente in osebje. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:sl:PDF
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/wine_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/wine_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_sl
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_sl
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Program Erasmus je v dobrih 30 letih omogočil študij, 
usposabljanje ali učenje v tujini več kot 9  milijonom 
študentov, članov osebja, učencev, vajencev in prostovoljcev 
ter je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih programov 
EU. Sedanji program Erasmus+ s proračunom v višini 
14,7  milijarde  evrov se izvaja v obdobju 2014–2020, 
Evropska komisija pa za obdobje 2021–2027 predlaga 
dvakrat več sredstev za program Erasmus, in sicer 30 
milijard evrov.

OBJAVLJEN RAZPIS ZA ZBIRANJE 
PROJEKTNIH PREDLOGOV V OKVIRU 
EVROPSKE SOLIDARNOSTNE ENOTE
Evropska komisija je objavila nov razpis za zbiranje pro-
jektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote. 
Pričakovani proračun v višini 117 milijona evrov bo na 
voljo za prostovoljske projekte, partnerstva na področju 
prostovoljstva, prostovoljske skupine na prednostnih 
področjih, pripravništva, delovna mesta in solidarnos-
tne projekte. Prijavijo se lahko javni in zasebni organi s 
sedežem v sodelujočih državah, ki so prejeli ustrezen znak 
kakovosti. Poleg tega pa se lahko skupine mladih, registri-
ranih na portalu evropske solidarnostne enote,  prijavijo 
za prejemanje finančne podpore za izvajanje projektov v 
njihovi lokalni skupnosti.  Roki za oddajo projektov so 
med 5. februarjem in 1. oktobrom 2020, odvisno od vrste 
dejavnosti. 
Za sodelovanje v enoti se je v zadnjih treh letih registriralo 
prek 175.000 mladih, več kot 30.000 pa se jih je udeležilo 
oz. je trenutno aktivnih v projektih.

EVROPSKA KOMISIJA SPREJELA 
MNENJE NA OSNUTEK 
PRORAČUNSKIH NAČRTOV
Slovenija med osmimi članicami, kjer obstaja tveganje 
neskladnosti z zahtevami Pakta za leto 2020. Od julija 
letos in prvič po letu 2002 nobena država članica območja 
evra ni v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem. 
Delež javnega dolga v BDP v območju evra naj bi se tako 
kot v zadnjih nekaj letih še naprej zmanjševal in padel s 
približno 86 % v letu 2019 na približno 85 % v letu 2020. 
Do tega sicer prihaja v razmerah ohlajanja evropskega in 
svetovnega gospodarstva.

Komisija je na podlagi nedavne jesenske gospodarske 
napovedi in posvetovanj z državami članicami sprejela 
mnenja o osnutkih proračunskih načrtov vseh držav 
članic območja evra. Ugotovila je, da noben osnutek 
proračunskega načrta za leto 2020 ni izrazito neskladen z 
zahtevami Pakta za stabilnost in rast.   V zvezi z osnutki 
proračunskih načrtov osmih držav članic EU, med kat-
erimi je tudi Slovenija, Komisija meni, da obstaja tveganje 
neskladnosti z zahtevami Pakta za leto 2020, saj bi načrt 
lahko povzročil znatno odstopanje od prilagoditvene poti 
za dosego srednjeročnih proračunskih ciljev. 
Skupno se ocenjuje, da se bo med letoma 2019 in 2020 
število držav članic, ki bodo dosegle ali presegle svoj 
srednjeročni proračunski cilj, povečalo s šest na devet. 
Komisija napoveduje, da se bo skupni strukturni priman-
jkljaj območja evra leta 2020 povečal za 0,2 % potencial-
nega BDP (na –1,1 %), kar kaže na večinoma nevtralno 
fiskalno naravnanost . To povečanje strukturnega salda je 
zlasti posledica napovedanih ekspanzivnih fiskalnih politik 
v državah članicah s fiskalnim manevrskim prostorom, 
zlasti na Nizozemskem in v manjši meri v Nemčiji (0,6 % 
oziroma 0,4  % potencialnega BDP), in napovedanega 
povečanja strukturnega primanjkljaja Italije (0,3 % po-
tencialnega BDP). Na splošno fiskalne politike v območju 
evra še vedno niso dovolj diferencirane. Države članice 
s fiskalnim manevrskim prostorom izvajajo ekspanzivne 
fiskalne politike in bi morale biti pripravljene še naprej 
izkoriščati ta manevrski prostor. Nasprotno pa je poman-
jkanje konsolidacije v državah, ki se soočajo s težavami 
glede vzdržnosti, še naprej zaskrbljujoče.

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://europa.eu/youth/solidarity_sl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2020_en

