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 1  UVOD

Pred vami je oktobrska izdaja elektronskega glasila Mesečni utrip. Za nami je še en zelo aktiven mesec, v katerem se je 
odvilo kar nekaj sestankov in sej. Tako so se že na sedmi redni seji v letošnjem letu sestali člani Predsedstva Združenja 
občin Slovenije in obravnavali dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin. ZOS še 
naprej podpira proces ustanavljanja pokrajin, člani predsedstva pa so si bili enotni, da je treba slediti tudi predlogom 
in interesom občin. Obravnavali pa so tudi čedalje bolj perečo problematiko zagotavljanja osnovne zdravstvene 
dejavnosti v občinah, ko smo še vedno priča trendu pomanjkanja družinskih zdravnikov. Tako predsednika Vlade 
RS kot ministra za zdravje smo pozvali k čimprejšnjemu sklicu sestanka, na katerem bi se pogovorili o načinih 
iskanja ustreznih rešitev kako družinske zdravnike spodbuditi, da se odločijo za sprejem služb na podeželju ter kako 
obdržati tiste, ki so že tu.
Potekali sta tudi dve seji odborov Združenja občin Slovenije, in sicer Odbora za socialo, vzgojo, izobraževanje, 
kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti ter Odbora za turizem. Oblikovani so bili zanimivi predlogi, o katerih 
bomo seznanili pristojne. 
Predstavniki ZOS smo se udeležili dveh sestankov, in sicer na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, na katerem je razprava potekala o izpisih otrok iz vrtca in posledičnih spremembah pri uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na temo predloga novega Pravilnika 
o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Združenje občin Slovenije je pripravilo kar nekaj pobud in mnenj. Tako smo poleg mnenj na osnutka pokrajinskih 
zakonov, v katerih podajamo jasno podporo projektu ustanavljanja pokrajin, podali mnenje tudi k predlogu Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021). V slednjem poudarjamo, da je 
skrajni čas, da se občinam s povprečnino krijejo dejanski stroški za izvajanje nalog zato vztrajamo na 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. Toliko stroškov bodo občine zagotovo imele.
V mnenju k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
pa opozarjamo na oceno fi nančnih posledic, kjer je navedeno, da bo za uresničitev programov, zajetih v predlogu 
zakona, v državnih proračunih zagotovljenih 122.600.000,00 evra. Hkrati s tem pa je navedeno, če bodo to dopuščale 
javnofi nančne zmožnosti in prioritete. Tu se poraja vprašanje kaj v primeru, ko bodo aktivnosti že v teku, ko bodo 
podpisane pogodbe z izvajalci, na strani države pa ne bo zagotovljenih sredstev.
Na Ministrstvo za javno upravo ponovno posredovali dopis, v katerem pozivamo, da Vlada RS čimprej obravnava 
predlog Zakona o fi nančni razbremenitvi občin in s tem drži dano obljubo, da bodo občine že v letu 2020 deležne 
fi nančnih razbremenitev. Hkrati s tem pa smo vas pozvali tudi k čimprejšnjemu začetku aktivnosti na področju 
oblikovanja sprememb Zakona o fi nanciranju občin.
Prav tako pa smo na Ministrstvo za javno upravo naslovili dopis, v katerem podajamo predlog, da bi se v okviru 
skupnih občinskih uprav izvajale tudi naloge s področja turizma. 
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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Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na 
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PREDLOG ZAKONA O 
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA 
OBČINE BLOKE, CERKNICA, ILIRSKA 
BISTRICA, LOŠKA DOLINA, PIVKA IN 
POSTOJNA
Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine 
Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in 
Postojna je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
V zakonu je obravnavanih 41 zajetij (zajeti izviri ali črpalne 
vrtine), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev 
s pitno vodo v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, 
Loška dolina, Pivka in Postojna ali so namenjena javni 
oskrbi s pitno vodo.
Predlagani zakon na vodovarstvenih območjih prepoveduje 
gradnjo objektov in naprav, ki so namenjene proizvod-
nji, v katero so vključene nevarne snovi, in za katere je v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba pridobiti 
okoljevarstveno soglasje, objektov in naprav za odlaganje 
odpadkov, in objektov in naprav na zakraselih območjih, 
če bi se z objektom ali napravo presekali kraški kanali in 
kaverne ali zmanjšala njihova pretočnost.  Določa pa tudi, 
da ja na teh območjih dovoljena rekonstrukcija obstoječih 
stavb in gradbeno inženirskih objektov ter izvedba novih 
prostorskih ureditev, namenjenih za obrambne dejavnosti, 
pri katerih se v zunanjem okolju uporablja strelno orožje 
ali druga eksplozivna sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, 
ki zaradi sposobnosti prehajanja v podzemno vodo lahko 
predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. To pa je možno le, 
če je njihova izvedba v skladu z državnim prostorskim 
načrtom, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov 
na okolje ter pridobljeno soglasje, v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov takega 
posega preverja ministrstvo, pristojno za vode, na podlagi 
izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje 
mnenja k državnemu prostorskemu načrtu. 
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 8. 
11. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU NA 
DODANO VREDNOST
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili ob-
javo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vred-
nost, katerega je pripravilo Ministrstvo za finance.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete najkas-
neje do 4. 11. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

6-LETNI NAČRT VLAGANJ V PROMET IN 
PROMETNO INFRASTRUKTURO V RS V 
LETIH 2020 – 2025
S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in pri-
pombe prejeli 6-letni načrt vlaganj v promet in prometno 
infrastrukturo v RS v letih 2020 – 2025.
Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2016 sprejel 
Resolucijo o nacionalnem  programu razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji do leta 2030. V njej je med drugim 
navedeno, da ministrstvo, pristojno za promet, pripravi 
skupne 6-letne načrte vlaganj v promet in prometno in-
frastrukturo in jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi 
RS. Gre za t.i. drsne načrte s pomočjo katerih bi nosilcem 
investicij olajšali njihovo izvajanje in temu področju za-
gotovili stabilnost. 
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge 
pošljete do 4. 11. 2019, na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si. 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10711
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10711
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10711
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10685
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10685
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10685
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10685
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG PRAVILNIKA O POSLOVANJU 
SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA 
RAČUNA DRŽAVE OZIROMA OBČINE
Na portalu eDemokracija je objavljen predlog Pravilnika 
o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa 
države oziroma občine, katerega je pripravilo Ministrstvo 
za finance.
Predlog pravilnika ureja poslovanje sistema enotnega 
zakladniškega računa države oziroma občine. Poslovanje 
sistema zajema:
•	 upravljanje znotraj sistema EZR: način in pogoje za 

sprejemanje vlog in dajanje posojil ter odobravanje 
prekoračitve pozitivnega stanja na podračunih ter 
sistem enotnega upravljanja z denarnimi sredstvi (v 
nadaljnjem besedilu: sistem enotnega upravljanja),

•	 upravljanje izven sistema EZR: nalaganje denarnih 
sredstev in zadolževanje sistema EZR izven sistema,

•	 pogoje nalaganja prostih denarnih sredstev imetnikov 
podračunov izven sistema EZR ter poročanje o teh 
naložbah,  

•	 način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti 
ter določanje obrestnih mer za posle sistema EZR,

•	 način ter roke za izdelavo obračuna presežka prihod-
kov nad odhodki od upravljanja sistema EZR, ter 
poročanju in razporeditvi presežka in

•	 vodenje računovodskih evidenc upravljavca sredstev 
sistema EZR.

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 11. 
11. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

OSNUTEK STANOVANJSKEGA ZAKONA 
(SZ-2)
Osnutek Stanovanjskega zakona (SZ-2) je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
Osnutek zakona med drugim deli najemna stanovanja 
glede na lastništvo na javna, zasebna in državna. Obstoječa 
neprofitna stanovanja se bodo preimenovala v javna 
stanovanja, za katera se bodo uredili splošni pogoji za 
upravičenost do njih, način preverjanja teh pogojev, dostop 
do podatkov iz javnih evidenc ter pravna podlago za voden-
je zbirk podatkov pri lastnikih javnih stanovanj. Zakon bo 

omogočal periodično letno preverjanje pogojev za najem 
javnega stanovanja in možnost zvišanja najemnine za 
stanovanje, v kolikor najemnik z uporabniki ne izpolnjuje 
pogojev za dodelitev javnega stanovanja. Omogočeno bo 
tudi izjemno nadaljevanje najema javnega stanovanja brez 
javnega razpisa, v kolikor pred izselitvijo najemnik poravna 
vse obveznosti do lastnika javnega stanovanja. Skrajšal se 
bo tudi postopek odpovedi in izpraznitve stanovanja v 
primeru odpovedi najemne pogodbe sklenjene v obliki 
notarske listine. Omejena pa bo tudi rast najemnin do 
10% v enem letu, vendar  ne več kot za 15% v treh letih. 
Osnutek zakona določa tudi, da se bo neprofitna na-
jemnina nadomestila s stroškovno najemnino, ki se bo 
izračunala na podlagi stroškovne vrednosti stanovanja in 
letne stopnje najemnine. Slednja bo zakonsko omejena na 
največ 5,2% stroškovne vrednosti stanovanja.
Do subvencije najemnine bo upravičen najemnik stanovan-
jske enote, ki ne more plačevati priznane (primerne po 
velikosti) stroškovne najemnine za stanovanje, ki ga ima 
v najemu, potem ko mu bo od ugotovljenega dohodka 
njegovega gospodinjstva odštet minimalni dohodek gos-
podinjstva in 40% ugotovljenega dohodka gospodinjstva. 
Upravičenost do stanovanjskega dodatka bo pogojena 
tudi z lastništvom premoženja. Subvencija najemnine bo 
lahko znašala največ 90% priznane stroškovne najemnine. 
Subvencijo najemnine bodo najemnikom tržnih stanovanj 
financirale občine, najemnikom v ostalih stanovanjih pa 
država.
Glede na osnutek zakona bodo Stanovanjski sklad RS 
in občinski stanovanjski skladi imeli možnost višjega 
zadolževanja, s čimer se jim bo zagotovilo zadostna sred-
stva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih 
najemnih stanovanj. Občinam bo dana možnost, da na 
svojem območju ali na delu območja določijo omejitev 
maksimalne višine tržne najemnine. Prav tako se jim bo 
omejilo razpolaganje z zazidljivimi zemljišči primernimi 
za večstanovanjsko gradnjo. 
Prav tako pa se bo s predlaganim zakonom uredila podlaga 
za ustanavljanje stanovanjskih zadrug.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 26. 
11. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10719
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10719
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10719
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10740
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE 
O VAROVALNIH GOZDOVIH IN 
GOZDOVIH S POSEBNIM NAMENOM
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
Uredbe o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih 
in gozdovih s posebnim namenom, katero je pripravilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Z novelo Uredbe se na novo določa območje varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnim namenom. Njen glavni 
namen pa je uskladitev območja varovalnih gozdov s 
prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami 
lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digi-
talnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je 
v letu 2019 izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov 
in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki 
pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen 
strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin 
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Nov 
predlog območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov 
je vključen v Prilogo 1 in Prilogo 2 Uredbe o spremembah 
Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 27. 
11. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si.

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA 
ZAKONA (SZ-1D)
Zakon je bil 4. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA 
DODANO VREDNOST (ZDDV-1K)
Zakon je bil 4. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, vel-
jati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 
68.  člena, spremenjenega prvega odstavka 74.  člena in 
spremenjenega drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se 
uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. 
Prvi in drugi odstavek 1.  člena, 1.  točke 46.  člena, 
četrte alineje 126.  člena, 140., 141., 141.a, 142., 143. 
in 144. člena ter točke (6) Priloge I Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št.  13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15 in 77/18) pa se uporabljajo do 31. decembra 2019. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ENAKIH 
MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH 
(ZEMŽM-A)
Zakon je bil 4. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Zakon vsebuje nov 30.a člen, ki v prvem odstavku določa, 
da mora pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti 
in pristojni organ samoupravne narodne skupnosti pri 
imenovanju ali predlaganju svojih predstavnic ali pred-
stavnikov v organe upravljanja in nadzora oseb javnega 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10760
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10760
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2610/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-stanovanjskega-zakona-sz-1d
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2612/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davku-na-dodano-vrednost-zddv-1k
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2616/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-enakih-moznostih-zensk-in-moskih-zemzm-a
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prava upoštevata načelo uravnotežene zastopanosti spolov, 
to je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola.

RESOLUCIJA O STRATEGIJI 
NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE 
SLOVENIJE (ReSNV-2)
Resolucija je bila 4. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
Resolucija je temeljni razvojno- usmerjevalni dokument 
na področju nacionalne varnosti in predstavlja podlago 
za pripravo in dopolnjevanje posebnih strateških ter dru-
gih razvojnih in doktrinarnih dokumentov na področju 
nacionalne varnosti ter za normativno, organizacijsko 
in vsebinsko urejanje vprašanj v zvezi z zagotavljanjem 
nacionalne varnosti Republike Slovenije. 

UREDBA O SPREMEMBAH IN UREDBE 
O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV  
HRUPA V OKOLJU 
Uredba je bila 4. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O 
OCENJEVANJU IN UREJANJU HRUPA V 
OKOLJU
Uredba je bila 4. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Uredba je bila 4. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O SPREMBAH UREDBE O 
IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU 
ZA VODENJE IN ODLOČANJE V 
UPRAVNEM POSTOPKU
Uredba je bila 11. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa je začela petnajsti dan po objavi.

UREDBA O POTRDITVI OBMOČIJ 
OSUŠEVALNIH IN NAMAKALNIH 
SISTEMOV
Uredba je bila 21. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začela petnajsti dan po objavi.

UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ZELENEM 
JAVNEM NAROČANJU
Uredba je bila 25. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začela petnajsti dan po objavi.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN 
PROGRAMOV V VRTCIH, KI IZVAJAJO 
JAVNO SLUŽBO
Pravilnik je bil 4. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
V pravilniku, med drugim, nov 11.b člen določa, da se za 
izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se 
izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev, iz državnega proračuna, 
v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejavnost 
predšolske vzgoje, zagotavljajo sredstva za plačilo višjih 
stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2618/resolucija-o-strategiji-nacionalne-varnosti-republike-slovenije-resnv-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2667/uredba-o-spremembah-uredbe-o-mejnih-vrednostih-kazalcev-hrupa-v-okolju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2668/uredba-o-spremembah-uredbe-o-ocenjevanju-in-urejanju-hrupa-v-okolju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2670/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2749/uredba-o-spremembah-uredbe-o-izobrazbi-in-strokovnem-izpitu-za-vodenje-in-odlocanje-v-upravnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2811/uredba-o-potrditvi-obmocij-osusevalnih-in-namakalnih-sistemov/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2877/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-zelenem-javnem-narocanju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2621/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-metodologiji-za-oblikovanje-cen-programov-v-vrtcih-ki-izvajajo-javno-sluzbo
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
PROMETNI SIGNALIZACIJI IN 
PROMETNI OPREMI NA CESTAH
Pravilnik je bil 21. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začel petnajsti dan po objavi.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
KOLESARSKIH POVEZAVAH
Pravilnik je bil 30. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začel petnajsti dan po objavi.

NOTARSKA TARIFA 
Tarifa je bila 4. 10. 2019 objavljena v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začela petnajsti dan po objavi.

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

7. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Člani predsedstva ZOS so na svoji sedmi letošnji seji 
razpravljali o dopolnjenih osnutkih Zakona o ustanovitvi 
pokrajin (ZUPok) in Zakona o pokrajinah (ZPok) ter o 
pereči problematiki  zagotavljanja osnovne zdravstvene 
dejavnosti v naših občinah.
ZOS še naprej podpira proces ustanavljanja pokrajin, člani 
predsedstva pa so si bili enotni, da je treba slediti tudi 
predlogom in interesom občin. Razprava o pokrajinah 
mora biti osredotočena na to, da občine same izrazijo 
stališče občin v kateri pokrajin želijo biti. Ne sme priti 
do centralizma v pokrajinah, ko interesi ene prevladajo 
nad interesi druge, ampak morajo biti vzpostavljene tudi 
subregije.  
V razpravi o problematiki zagotavljanja osnovne zdravstvene 
dejavnosti v naših občinah, je bilo izpostavljeno, da ima vse 
več občin težave z zagotavljanjem zdravnikov. Občine se 
poslužujejo različnih načinov kako jih zadržati med svojimi 
občani, in sicer od prilagajanja urnikov ambulant, do tega, 
da jim omogočajo brezplačne nastanitve. Občine se tudi 
posamično obračajo na pristojne, vendar menimo, da je 
potreben nek širši pristop, ki bo omogočil ureditev nastalih 
težav, zato predsedstvo ZOS poziva predsednika Vlade 
RS in ministra za zdravje k čimprejšnjem sklicu sestanka, 
na katerem bi se pogovorili o nadaljnjih načinih iskanja 
ustreznih rešitev kako družinske zdravnike spodbuditi, da 
se odločijo za sprejem služb na podeželju ter kako obdržati 
tiste, ki so že tu.
Predsedstvo pa je pod točko razno ponovno razpravljalo 
tudi o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov 
občin. Ker Zakon o finančni razbremenitvi občin in Zakon 
o financiranju občin še vedno nista bila obravnavana na seji 
Vlade RS, je predsedstvo sprejelo sklep, da se na Vlado RS 
ponovno naslovi zahtevo, da sprejmejo Zakon o finančni 
razbremenitvi občin in skladno z dogovorom na sestanku, 
ki je 17. 9. 2019 potekal na Ministrstvu za javno upravo, 
pristopijo k spremembi ZFO. Ministra Rudija Medveda 
in Andreja Bertonclja pa se pozove k sklicu sestanka.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2812/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-prometni-signalizaciji-in-prometni-opremi-na-cestah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2882/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-kolesarskih-povezavah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2624/notarska-tarifa
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SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE ZA SOCIALO VZGOJO, 
IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT IN 
OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Na prvi seji Odbora, Združenja občin Slovenije za socialo, 
vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene 
dejavnosti so članice imenovale predsednico odbora, in 
sicer bo to nalogo opravljala Nataša Rupnik iz Občine 
Mirna Peč.
Članice so oblikovale smernice dela odbora do konca man-
datnega obdobja in se med drugim seznanile z delom vladne 
delovne skupine za znižanje stroškov občinam, in sicer z 
vsebinami dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Ministrstva za delo, družine socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za zdravje. 
Obravnavan je bil tudi predlog Zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije 
v kulturi, financiranje zasebnih vrtcev, problematika inves-
ticij v šolsko in športno infrastrukturo, obveznosti občin, 
katere določa Zakon o športu, problematika organizacije 
in financiranja šolskih prevozov, ustanoviteljske pravice in 
obveznosti občin, glasovalne pravice občin v javnih zavodih 
ter neurejenost področja dolgotrajna oskrba.

SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE ZA TURIZEM
Oktobra so se na prvi seji v mandatnem obdobju sestali 
člani Odbora ZOS za turizem. Med drugim so razpravljali 
o morebitnih spremembah portala eTurizem in izpostavili 
nekaj težav s katerimi se srečujejo občine. Tako je bil med 
drugim izpostavljen problem različnih podatkov SURS in 
občin, ki poročajo preko portala eTurizem. Ti podatki so 
dostikrat nerealni, saj se vključuje tudi npr. nočitve otrok 
v kolonijah, šoli v naravi, kar se naj ne bi obravnavalo kot 
turistično nočitev. Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da je 
bila aplikacija vzpostavljena in dela, ampak težave in je bo 
še večja, saj ni denarja za njeno vzdrževanje ter nadgradnjo. 
Obravnavan pa je bil tudi predlog, da bi se razširil nabor 
nalog, ki se izvajajo v okviru skupnih občinskih uprav, in 
sicer z nalogami s področja turizma. Občine so na področju 
turizma organizirane na različne načine. Tam, kjer so 
ustanovljeni javni zavodi, občine vodijo aktivnosti preko 
njih. Kjer pa teh zavodov ni, predvsem pri manjših občinah, 
poizkušajo te aktivnosti voditi znotraj občinskih uprav, 

ki pa se soočajo s kadrovsko podhranjenostjo. Predvsem 
manjše občine bi se odločile za tovrstno medobčinsko 
sodelovanje na področju turizma. Prav tako bi se med 
občinami vzpostavila bolj poenotena praksa delovanja, 
večja bi bila povezanost med občinami in lokalnimi po-
nudniki turističnih storitev ter nastanitev. 

SEMINAR - VODENJE 
ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA
V začetku meseca oktobra smo pripravili seminar, kjer 
so se udeleženci podrobno seznanili in poučili, kako na 
razgovoru izbrati najboljše sodelavce- Vodenje zaposlit-
venega razgovora.
Predavateljica mag. Katarina Hočevar je udeležencem 
podrobno predstavila kakšni so postopki zaposlovanja 
v državni upravi, kako se pripraviti in uspešno izvesti 
razgovor. Predelali so izvedbo razgovora v postopku javnega 
natečaja in izvedba razgovora v postopku javne objave. 
Obravnavali so posebnosti razgovora v okolju državne 
uprave (z elementi klasičnih, situacijskih in vedenjskih 
vprašanj), ob koncu predavanj pa je sledila tudi praktična 
izvedba – igre vlog in delo v skupinah. Udeleženci so dobili 
tudi podrobne prave podlage, ki jim koristijo pri njihovem 
delu.

DELAVNICA - VODENJSKE VEŠČINE 
V oktobru smo pripravilo delavnico z naslovom 
»Vodenjske veščine«, na katerem je predavateljica Alenka 
Slabe udeležencem predstavila in pomagala osvojiti ključne 
vodenjske veščine, poiskati konstruktivne načine reševanja 
izzivov v vodenju in pokazati in priipraviti udeležence, 
da povečajo učinkovitost dela z ljudmi. Na delavnici so 
se udeleženci podrobno seznanili s tem, kaj je učinkovito 
vodenje in kakšne so njegove prednosti, kakšna je razlika 
med managiranjem in vodenjem, katere so lastnosti in 
veščine odličnega vodje, spoznali so deset ključnih področij 
vodenja. Vsak od udeležencev si je na delavnici pripravil 
svoj akcijski načrt za nadaljnji razvoj vodenjskih veščin in 
prenosa v prakso.
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DELAVNICA - OCENJEVANJE 
IN NAPREDOVANJE JAVNIH 
USLUŽBENCEV V LETU 2019 V 
POVEZAVI Z ORGANIZACIJO IN 
SISTEMATIZACIJO DELOVNIH MEST
Na tokratni delavnici je predavateljica mag. Edita Dobaj 
udeležence seznanila  z napredovanjem po Uredbi o napre-
dovanju uradnikov v nazive, kakšni so pogoji in postopki, 
o napredovanjih v plačni razred po ZSPJS.
Slušatelji so skupaj s predavateljico pregledali so primere 
določitve plačnega razreda.
V zadnjem delu predavanja pa je predavateljica udeležence 
seznanila še z izhodišči sprememb sistema plač v javnem 
sektorju, kot jih je predstavilo Ministrstvo za javno upravo.

5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

NA MDDSZ O PROBLEMATIKI IZPISOV 
OTROK IZ VRTCEV
7. 10. 2019 je v prostorih Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek, na 
katerem je razprava potekala o izpisih otrok iz vrtca in 
posledičnih spremembah pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Centri za socialno delo te podatke pridobivajo 
iz CEUVIZ preko informacijskega sistema ISCSD2. 
Ministrstvo opozarja, da je bilo praksi ugotovljeno, da 
vrtci v CEUVIZ začasne izpise oz. rezervacije različno 
evidentirajo, ponovni vpisi v vrtec pa so odvisni od občine, 
ki določi pravila za priznavanje počitniških rezervacij. 
Posledično je odločanje o pravicah iz javnih sredstev lahko 
tudi nepravilno. Težave pa lahko nastanejo tudi pri prepisu 
otroka v drug vrtec. 
Namreč na MDDSZ pripravljajo informativni izračun za 
pravice iz javnih sredstev, kjer je potrebno informacijsko 
podpreti tudi spremembe podatkov iz 42. člena Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki 
neposredno vplivajo na priznane pravice. 42. člen ZUPJS 
namreč določa, da morajo biti pogoji za pridobitev pravic 
izpolnjeni ves čas prejemanja pravic iz javnih sredstev. 
Datum izpisa iz izobraževalnega zavoda, v tem primeru 
izpis iz vrtca predstavlja spremembo za priznanje pravice 
do znižanega plačila vrtca, o kateri morajo centri za so-
cialno delo odločati po uradni dolžnosti. Prav tako izpis iz 
vrtca vpliva na priznanje pravice do otroškega dodatka (2. 
odstavek 72. člena ZSDP-1). 
Vsakega 6. dne v mesecu na MDDSZ preverjajo status 
za vse otroke. Z izpisom otroka iz vrtca prenehajo pogoji 
za priznanje pravice do znižanega plačila vrtca. Problem 
pri ročno sproženih zastavicah (vpogled v status 6. v mes-
ecu): v primeru, ko je otrok izpisan iz vrtca npr. 15. julija, 
MDDSZ pa pridobi stanje na dan 6. avgust, pridobijo 
le podatek o tem, da na dan 6. avgust otrok ni vpisan v 
vrtec, ne pridobijo pa podatka, da je bil otrok izpisan 15. 
julija.  Morali bi pridobiti tudi podatek o dnevu izpisa 
otroka iz vrtca. Problem je tudi ažurnost vnosa podatkov 
v CEUVIZ. Predstavniki MIZŠ so pojasnili, da imajo 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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vrtci navodilo za ažuren vnos podatkov v CEUVIZ. Po 
določenem času se vnos v CEUVIZ zaklene, statusov za 
nazaj pa se ne da več popraviti. Statuse za naslednjo šolsko 
leto v CEUVIZ se lahko vnašajo od sredine junija dalje. V 
praksi lahko pride do situacije, ko je, otrok dejansko vpisan 
v vrtec, ker pa ni vnesen v evidenco CEUVIZ za tekoče 
šolsko leto, CSD-ji podatka iz uradne evidence ne dobijo 
in pravice do znižanega plačila vrtca ne podaljšajo po 
uradni dolžnosti. Dogovorjeno je bilo, da bo MDDSZ od 
MIZŠ prevzel tudi podatek izpis iz vrtca, ki se bo upošteval 
pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev. Odločanje bo 
različno in odvisno od tega ali je v vrtec vpisan samo 1 
otrok ali več otrok iz družine. MIZŠ bo vrtce obvestil o 
pomembnosti ažurnega vpisa v CEUVIZ.
MDDSZ je predstavil tudi pripravo vlog po ZUPJS-H in 
opozoril na težave pri reševanju avgustovskih in septem-
brskih vlog, kjer iz CEUVIZ ne pridobijo podatka, da je 
otrok vpisan v vrtec. V tem primeru CSD ne izda odločbe 
o podaljšanju pravice do znižanega plačila vrtca, ampak 
izda obvestilo na podlagi 7. odstavka 37.č lena ZUPJS. 
Dogovorjeno je bilo, da bo MDDSZ pripravil analizo 
koliko odločb za znižano plačilo vrtca je bilo izdanih po 
izdaji obvestila iz 7. odstavka 37. člena ZUPJS. 
Pri vprašanju ali gre v primeru izpisov iz vrtca za čas rezer-
vacije, je bilo ugotovljeno, da je to odvisno od posamezne 
občine in kako to urejajo zasebni vrtci. Dogovorjeno je bilo, 
da MIZŠ pripravi analizo koliko otrok je bilo izpisanih iz 
vrtca v času poletnih počitnic in s 1.9. ponovno vpisanih.
Težave nastajajo tudi pri prepisu otroka iz enega v drug 
vrtec. Obstaja namreč možnost, da bo podatek ob vpogledu 
v CEUVIZ viden kot, da otrok ni v vrtcu. Predlagano je 
bilo, da bi lahko imeli neko tolerančno obdobje, ko ne 
bi izdali odločbe o prenehanju pravice, ampak bi čakali 
na nov vpis. Predlaga se 30 dnevno obdobje tolerance. 
Dogovorjeno je bilo, da bodo na MDDSZ preučili 
možnost upoštevanja tolerance 30 dni v primeru prepisa 
v drug vrtec.
S strani občin je bilo izpostavljeno, da je DM za občine 
neuporaben, saj na podlagi 45. a člena ZVrt potrebujejo 
ime in priimek otroka ter šifro vrtca, podatkov o vlagatelju 
pa ne potrebujejo. Občine sedaj pridobivajo podatke v 
excel tabeli iz vrtcev. Tabelo je mogoče popravljati, ker 
se morajo vpisati še drugi podatki, a to obenem lahko 
pomeni prilagajanje vseh podatkov s strani vrtcev (sploh 
zasebnih), občine pa dostikrat ne zmorejo preveriti us-
treznosti podatkov vseh otrok. Predlagano je bilo, da bi 
občine imele enak dostop kot ga imajo vrtci. Da bi občne 

imele vpogled v CEUVIZ, bo moral MIZŠ dati pravno 
podlago. 7. odstavek 50. člena ZUPJS namreč določa, 
da MDDSZ podatke posreduje MIZŠ, MIZŠ pa vrtcem. 
Občine so že večkrat poudarile, da želijo v DM prikaz 
katerim staršem je priznano nižanje VR na podlagi odloka 
občine. Ni analize koliko je takih primerov. S strani občin 
je bila dana pobuda, da bi preko DM pridobili podatke o 
obeh starših in stalnem prebivališču. Na MDDSZ bodo 
pripravili analizo pravic do znižanega plačila vrtca po 
občinah z upoštevanjem nižanja in spremembo občine 
ter spremembo dohodkovnega razreda v %.
S strani MIZŠ je bilo opozorjeno, da v primeru večih 
izdanih odločb ni jasno njihovo zaporedje in kaj je vsebina 
končne odločitve. Na MDDSZ bodo preverili kako se 
izdaja več odločb hkrati in pripravili predlog rešitve. MIZŠ 
pove, da se na e-upravi v možnostih vpogleda v lastne 
podatke, pripravlja tudi vpogled v podatek o vpisu v VIZ 
na podlagi vpisa v CEUVIZ.
Predstavniki MDDSZ in MIZŠ so prisotne seznanili 
tudi s problematiko podvojenih podatkov v CEUVIZ iz 
DM. Na podlagi ZUPJS-G so se pravice od 1.9.2019 
do 31.12.2019 avtomatsko podaljšale z namenom, da 
upravičenci ne bi ostali brez priznanih pravic do izdaje 
informativne odločbe. Ti podatki so bili prikazani tudi v 
DM. S sprejetjem ZUPJS-H in zamikom informativnega 
izračuna so se ti podaljški pravic brisali, v CEUVIZ so 
bili pa še vedno vidni. Prikaz podatkov se že ureja. Vsi 
prisotni so se strinjali, da mora izmenjava podatkov preko 
DM delovati brezhibno, podatki v CEUVIZ pa se morajo 
ažurno vnašati. V zvezi s tem je bilo s strani MDDSZ dano 
pojasnilo, da če med veljavnostjo pravice do VR, pride do 
spremembe stalnega prebivališča, to več ne predstavlja spre-
membe po 42. členu ZUPJS in se ne izdaja nove odločbe, 
temveč se novo občino le obvesti o doplačevanju vrtca za 
te osebe. V veljavi torej ostane odločba o znižanem plačilu, 
ki je bila izdana pred tem in je bilo v njej upoštevano 
tudi morebitno dodatno nižanje zaradi npr. kredita. Nova 
občina pa npr. te ugodnosti ne pozna. Dogovorjeno je bilo, 
da naj občine preučijo možnost, da bi same upoštevale 
dodatna nižanja, saj bodo s tem imele večji nadzor in 
koordinacijo nad porabo sredstev.
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NA MGRT O NOVEM PRAVILNIKU O 
DOLOČITVI OBRATOVALNEGA ČASA 
GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA 
KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA 
DEJAVNOST
15. 10. 2019 je v prostorih Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo potekal sestanek, katerega tema je 
bil predlog novega Pravilnika o določitvi obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost. Predstavnike združenj občin, občin 
Tržnega inšpektorata, Obrtne zbornice Slovenije ter 
Turistično gostinske zbornice sta sprejela državni sekretar 
Franc Vesel in pa generalna direktorica Direktorata za 
turizem mag. Helena Cvikl. Sestanka sta se s strani ZOS 
udeležila župan Občine Mirna Dušan Skerbiš in gospa 
Mateja Čuk iz Občine Logatec.
Državni sekretar je zbranim povedal, da je treba iti v smeri 
poenostavitve sistema, saj moramo zagotoviti gostinski 
in turistični panogi ustrezen razvoj. Nenazadnje je razvoj 
turizma v porastu in predstavlja pomembno gospodarsko 
panogo. Generalna direktorica je nagovoru pohvalila dose-
danje sodelovanje med MGRT in predstavniki združenj ter 
drugih organizacij. Dodala je, da je treba iti v poenostavitev 
sistema, kljub temu, da se krovni Zakon o gostinstvu 
zaenkrat ne bo odpiral in spreminjal. 
Na sestanku so bila predstavljena določila novega pravil-
nika, ki gre v smeri poenostavitve določanja obratovalnega 
časa. Sedaj je vsa dovoljenja individualno izdajala občina in 
so morali gostinci to prijavljat občini. Skladno s predlogom 
pravilnika gostincem ne bo več treba prijavljat obratoval-
nega časa občini, temveč bo zadostovalo, da to objavi na 
svojih spletnih straneh in na vidnem mestu pred lokalom.
Sedaj naj bi bilo določen obratovalni čas za vse enako od 
0.-24.ure, razen v stanovanjskih naseljih, kjer je določen 
redni obratovalni čas od 6.-22.ure. Na sestanku je bil 
podan tudi predlog, da bi se ta čas določil od 6.-23.ure, 
vendar morajo pristojni to še preučit. Občine bi glede 
na predlog pravilnika izdajale dovoljenja za podaljšanje 
rednega obratovalnega časa na dva načina, in sicer:
1. individualno kot do sedaj z odločbo
2. s pravilnikom ali odlokom, v katerem za posamezna 

območja lahko določijo daljši delovni čas. 
Župan Skerbiš je podal stališče, da je prav, da se gre v poe-
nostavitve sistema, vendar naj se občinam prepusti način 

urejanja podaljšanja rednega obratovalnega časa. Občine 
imajo namreč stvari različno urejene in težko bo najti 
enotno prakso za vse občine, tako da bi vsem ustrezala. 
Ker MGRT zaenkrat ne bo pristopilo k spremembam 
Zakona o gostinstvu, je prav, da se zadeve ustrezno ure-
dijo v novem pravilniku, kateri naj bo čimprej sprejet. 
Ministrstvo namreč načrtuje, da bi bil pravilnik sprejet še 
v letošnjem letu, veljati naj bi začel s pričetkom novega 
leta, uporabljati pa s 1. 5. 2020.
Na sestanku se je odprla razprava še o tem, da bi bilo 
treba v pravilnik vključiti tudi meritve hrupa, ki se sedaj 
ureja v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, 
katera je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. S 
strani MGRT je bilo povedano, da na področje MOP ne 
bodo posegali. 
V razpravi o obratovanjih gostinskih obratov med prazniki 
in ob posebnih priložnostih je bilo ugotovljeno, da imajo 
občine to urejene na različne načine, zato je bil podan pred-
log, da se pripravi enotna vloga, katera bi bila objavljena 
na portalu e-uprava. Ta vloga bi zajemala več dogodkov, 
npr. 10, in zanjo bi vlagatelj plačal eno upravno takso. V 
tem delu razprave je bilo s strani Obrtne zbornice Slovenije 
podan predlog, da bi lahko občine izdajale odločbe prej 
kot je določeno v občinskih odlokih in da bi se to moralo 
poenotiti na ravni cele države. S strani občin je bilo v zvezi 
s tem povedano, da razumejo zagate gostincev, vendar je 
treba na drugi strani tudi razumeti, da so uslužbenci, ki 
pripravljajo tovrstne odločbe ali pa njihovi podpisniki tudi 
odsotni in je treba kakšen dan tudi počakati. Se pa vsekakor 
trudijo, da so te stvari karseda hitro in ažurno urejene.
Zakon o gostinstvu se zaenkrat ne bo odpiral, je pa bilo 
razumeti, da bodo v prihodnje pristopili k temu in takrat 
se bo razmislilo tudi o tem, da bi se del pristojnosti nad-
zora prenesel tudi na občinske redarje. S strani generalne 
direktorice mag. Cvik le bilo ob tem povedano, da bo treba 
občinske inšpektorje v tem primeru ustrezno izobrazit in 
jih tudi ustrezno opremit.
Ko bo besedilo pravilnika dokončno oblikovano, bo po-
slano v javno obravnavo.
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6  POBUDE IN MNENJA

POBUDA ZA DOPOLNITEV NABORA 
NALOG, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU 
SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Na Ministrstvo za javno upravo smo naslovili dopis, v 
katerem podajamo predlog, da bi se v okviru skupnih 
občinskih uprav izvajale tudi naloge s področja turizma. 
Katere naloge se lahko opravljajo v okviru skupnih 
občinskih uprav in njihov način financiranja v svojem 26. 
členu določa Zakon o financiranju občin. Občine so na 
področju turizma organizirane na različne načine. Tam, 
kjer so ustanovljeni javni zavodi, občine vodijo aktivnosti 
preko njih. Kjer pa teh zavodov ni, predvsem pri manjših 
občinah, poizkušajo te aktivnosti voditi znotraj občinskih 
uprav, ki pa se soočajo s kadrovsko podhranjenostjo. Pri 
vseh pa se soočajo tudi s finančno podhranjenostjo. Tako 
imamo občine z veliko turizma in občine, ki ga praktično 
nimajo. Verjamemo, da bi se s tem dosegel tudi nek skladen 
razvoj tudi na tem področju 
Prepričani smo, da bi se predvsem manjše občine odločile 
za tovrstno medobčinsko sodelovanje na področju tur-
izma, kjer je še vedno veliko neizkoriščenega potenciala. 
Menimo, da bi se med občinami vzpostavila bolj poenotena 
praksa delovanja, večja bi bila povezanost med občinami 
in lokalnimi ponudniki turističnih storitev ter nastanitev. 
Glede na navedeno smo predlagali, da se ob spremembah 
Zakona o financiranju občin odpre tudi 26. člen in us-
trezno dopolni.

STALIŠČE K OSNUTKU ZAKONA O 
POKRAJINAH (ZPoK) IN OSNUTKU 
ZAKONA O USTANOVITVI POKRAJIN 
(ZUPoK)
Na Državni svet RS smo naslovili stališče ZOS do osnutka 
Zakona o pokrajinah (ZPoK) in Zakona o ustanovitvi 
pokrajin, v katerem smo zapisali, da Združenje občin 
Slovenije še naprej podpira proces ustanavljanja pokrajin, 
ki naj sledi tudi predlogom in interesom občin. Slovenija 
potrebuje pokrajine zaradi samega skladnega regionalnega 
razvoja, zaradi 

Razprava o pokrajinah, o njihovem številu, ki ga določa 
Zakon o ustanovitvi pokrajin, mora biti osredotočena na 
to, da občine same izrazijo stališče občin v kateri pokrajin 
želijo biti. Ne sme priti do centralizma v pokrajinah, ko 
interesi ene prevladajo nad interesi druge, ampak morajo 
biti vzpostavljene tudi subregije. Ne sme se pozabiti na 
zgodovinska dejstva, ki so oblikovala določena območja, 
zaznamovala in jim nenazadnje tudi dala ime. Prav tako 
se s posameznimi značilnostmi identificirajo prebivalci teh 
območij. Menimo, da je vsa ta dejstva treba upoštevat pri 
dokončnem oblikovanju pokrajin in prisluhnit občinam. 
Ocenjujemo, da bi tak pristop pomenil dodatno podporo 
projektu ustanovitve pokrajin in tudi boljšo možnost za-
gotovitve potrebne 2/3 večine glasov poslancev Državnega 
zbora RS pri sprejemanju obeh navedenih zakonov.   
V zvezi z vsebino osnutka Zakona o pokrajinah, bi želeli 
pozdraviti upoštevanje podanih pripomb, tudi s strani 
Združenja občin Slovenije, da se med organe pokrajin 
uvrsti tudi svet občin. Občinam je treba dati večjo pris-
tojnost in več moči, saj bodo občine vedno tiste, ki bodo 
prvi s tem z občani in terenom.  
Pri določanju nalog pokrajin bi ponovno želeli pozvati k 
temu, da se naloge upravnih enot prenese na pokrajine. S 
tem bi veliko doprinesli k decentralizaciji države.
V zvezi z volitvami organov pokrajin, natančneje 
predsednika, predsedstvo ZOS poziva k temu, da se tudi 
predsednika pokrajine izvoli neposredno. Menimo, da bi 
se na ta način izognili morebitnim političnim pritiskom pri 
oblikovanju koalicij znotraj pokrajinskega sveta. Prav tako 
bi se na to mesto izvolilo človeka, kateremu bi volivci na-
menili največ glasov in bi sam institut predsednika pokra-
jine pridobil na zaupanju volivcev. Prav tako bi predlagali, 
da se mandatna doba iz štirih podaljša vsaj na pet let. Da 
bi tudi mandatna doba županov morala trajati vsaj pet 
let, smo v preteklosti opozorili tudi že na ZOS, in sicer že 
zaradi samega trajanja projektov – od priprave do izvedbe. 
Menimo, da bi se s tem vzpostavila tudi večja politična 
stabilnost. Zakon o javnih uslužbencih določa mandatno 
dobo direktorjev občinskih uprav, in sicer za dobo petih let, 
in   predvidevamo, da bo za tako mandatno dobo določena 
tudi funkcija direktorjev pokrajinskih uprav, zato bi bilo 
smotrno to poenotit. 
Četrto poglavje določa ureditev pokrajinskih funkcio-
narjev. Tako 29. kot 30. člen osnutka zakona določata 
združljivost oz. nezdružljivost opravljanja funkcije člana 
pokrajinskega sveta. Sedanji osnutek zakona nezdružljivost 
člana pokrajinskega sveta še dodatno širi na funkcijo 
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podžupana. Še vedno menimo, da se s tem omejuje de-
lovanje občin oz. županov, in sicer ne glede na to, da je svet 
občin sedaj uvrščen med organe pokrajine. Pozivamo, da 
se nezdružljivost po tem zakonu odpravi in se županom 
omogoča oz. dopušča aktivno delovanje pri sooblikovanju 
politik razvoja občin in pokrajin.
Prav tako pa ponovno opozarjamo, da bo treba vložiti velike 
napore in truda v ustrezno postavitev sistema financiranja 
pokrajin. Neizogibno pa bo treba še vedno upoštevati 
dejstvo nujnosti zagotavljanja finančne avtonomnosti 
občin. Sedanje izkušnje v zvezi z zagotavljanjem sredstev 
občinam za izvajanje zakonsko določenih nalog nam 
morajo vsem biti v poduk in opozorilo kako stvari izvesti 
prav in pravilno.

PONOVEN POZIV ZA ČIMPREJŠNJO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN 
NA SEJI VLADE RS IN ZAHTEVA ZA 
USKLAJEVANJE PRI SPREMEMBAH 
NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU 
OBČIN 
Na Ministrstvo za javno upravo smo ponovno posredovali 
dopis, v katerem pozivamo, da Vlada RS čimprej ob-
ravnava predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin 
in s tem drži dano obljubo, da bodo občine že v letu 2020 
deležne finančnih razbremenitev. Hkrati s tem pa smo 
vas pozvali tudi k čimprejšnjemu začetku aktivnosti na 
področju oblikovanja sprememb Zakona o financiranju 
občin. Ker odgovora z vaše strani po mesecu dni še vedno 
nismo prejeli, se s pozivom ponovno obračamo na vas. 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 6. redni 
seji, ki je potekala 20. 9. 2019 in na dnevnem redu katere je 
bila tudi razprava o predlogu novele Zakona o financiranju 
občin ter o predlogu Zakona o finančni razbremenitvi 
občin, sprejelo sklep, da pozovemo MJU, da Vladi RS 
čimprej predlaga v obravnavo predlog Zakona o finančni 
razbremenitvi občin. V kolikor le-tega Vlada RS v kratkem 
ne bo obravnavala, obstaja velika bojazen, da do finančnih 
razbremenitev občin, ki bi jih zakon prinesel v letu 2020, 
ne bomo prišli, saj mora iti zakon še čez državnozborsko 
obravnavo. S tem se tudi postavlja pod vprašaj učinek 
vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin. 

Na sestanku, ki je 17. 9. 2019 potekal na Ministrstvu za 
javno upravo in na katerem sta sodelovala minister za javno 
upravo Rudi Medved in minister za finance dr. Andrej 
Bertoncelj, je razprava, poleg povprečnine za prihodnji 
dve leti, potekala tudi o možnostih poenostavitve črpanja 
investicijskih sredstev 21. člena Zakona o financiranju 
občin. Poudarjamo, da se na Združenju občin Slovenije z 
nadaljevanjem spremembe ZFO strinjamo samo v prim-
eru, da se bo poenostavil postopek pridobivanja investici-
jskega transferja, v nasprotnem primeru ne vidimo smisla 
in dodane vrednosti v spreminjanju zakona. Z namenom, 
da pridemo do ustrezne rešitve, sta bila ministra s strani 
predsednika ZOS Roberta Smrdelja pozvana, da aktivno 
sodelujeta pri iskanju možnostih poenostavitev 23. člena 
ZFO. Ministra sta se s tem strinjala, kar na ZOS še vedno 
pozdravljamo in razumemo kot resno namero tega, da 
skupaj najdemo ustrezne rešitve, ki bodo občinam olajšale 
postopke pri investicijskih sredstev 21. člena ZFO.
Na združenju smo že večkrat pripravili predloge rešitev, 
zato smo pozvali k čimprejšnjem sklicu sestanka, na kat-
erem bi ministroma predstavili predloge združenja.

POMOČ OBČINAM, KI SO JIH 
PRIZADELA JULIJSKA NEURJA
V mesecu juliju smo na Vlado RS naslovili dopis, v kat-
erem smo zaprosili za pomoč občinam ki jo jih prizadela 
neurja. V dopisu smo Vlado RS seznanili, da občine z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi žal ne bodo uspele 
pokriti dodatne finančne obremenitve, saj je gmotna škoda 
nastala tako na osnovni infrastrukturi kot tudi na javnih 
stavbah kot so vrtci, šole in podobno. Da škode, ki so 
jo utrpeli občanke in občani na stanovanjskih stavbah in 
kmetje na kmetijskih površinah niti ne omenjamo. 
Dopis je bil v reševanje poslan na naslove Ministrstva za 
okolje in prostor, Ministrstva za obrambo ter Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Do današnjega dne smo odgovor prejeli samo s strani 
Ministrstva za obrambo, v katerem nas seznanjajo, da 
našemu pozivu ni moč ugoditi.
Vlada RS je v letošnjem letu sprejela kar nekaj sklepov, na 
podlagi katerih omogoča sprostitev finančnih sredstev za 
kritje nastalih stroškov, zato smo se tokrat na Vlado RS 
obrnili z vprašanjem kdaj bo obravnavala kritje nastale 
škode, ki je občinam in tudi drugim deležnikom nastala 
po julijskih neurjih.
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ZAHTEVA ZA SKLIC SESTANKA 
NA TEMO PROBLEMATIKE 
ZAGOTAVLJANJA OSNOVNE 
ZDRAVSTVENE OSKRBE V OBČINAH
Na Ministrstvo za zdravje naslovili dopis, v katerem 
opozarjamo na problematiko zagotavljanja osnovne 
zdravstvene dejavnosti v občinah. Vse več občin težave z 
zagotavljanjem zdravnikov. Občine se poslužujejo različnih 
načinov kako jih zadržati med svojimi občani, in sicer od 
prilagajanja urnikov ambulant, do tega, da jim omogočajo 
brezplačne nastanitve. 
Res je, da Zakon o zdravstveni dejavnosti v svojem 5. členu 
opredeljuje, da »mrežo javne zdravstvene službe na primarni 
ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto«, vendar 
ima vse več občin težave s tem, da četudi zagotovijo pros-
tore in opremo, plačujejo vse stroške dejavnosti, ne morejo 
pa dobiti zdravnika. Na to občine vsekakor nimajo vpliva. 
Ob sedanjem trendu dogajanja pa se lahko upravičeno 
bojimo, da bodo razmere le še slabše, saj bo v prihodnjih 
letih veliko družinskih zdravnikov odšlo v pokoj, zaradi 
slabe in nespodbudne kadrovske politike pa ni na voljo 
dovolj mladih zdravnikov.
Zasledili smo, da je Ministrstvo za zdravje imenovalo de-
lovno skupino za sprejetje potrebnih ukrepov za primarni 
nivo, ki bo pripravila predlog novega modela financiranja 
družinskih ambulant. Zanima nas kako daleč so z delom 
in kdaj lahko pričakujemo prve rezultate.
Prav tako smo zasledili in formacije, da se na Ministrstvu za 
zdravje proučujejo možnosti za uvedbo stimulacij za delo 
zdravnikov v geografsko odročnih področjih in možnost 
povečanja števila specialistov družinske medicine z odpi-
ranjem trga dela. Zanima nas o kakšnih stimulacijah je 
govora in kdaj bodo njihove rezultate neposredno občutili 
na občinah.
Občine se tudi posamično obračajo na pristojne, vendar 
menimo, da je potreben nek širši pristop, ki bo omogočil 
ureditev nastalih težav. Verjamemo, da obstaja rešitev, samo 
skupaj jo moramo najti in ne vsaka občina posebej in na 
drugačen način.
Na podlagi navedenega smo naprošamo za čimprejšnji 
sklic sestanka, da katerem bi se pogovorili o nadaljnjih 
načinih iskanja ustreznih rešitev kako družinske zdravnike 
spodbuditi, da se odločijo za sprejem služb na podeželju 
ter kako obdržati tiste, ki so že tu.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA 
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 
2021
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in 
Državnemu svetu RS poslalo mnenje k predlogu Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 
in 2021 (ZIPRS2021).
Vlada RS je na 44. redni seji 19. 9. 2019 potrdila predloga 
državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Dokument 
med drugim določa višini povprečnine za prihodnji dve 
leti. Ta bo v letu 2020 znašala 589,11 evra, v letu 2021 
pa 588,30 evra. S tem se na Združenju občin Slovenije 
nikakor ne strinjamo, saj ta zneska ne odražata višine de-
janskih stroškov občin. S strani ZOS je že večkrat prišla 
pobuda, da bi se pri določitvi višine povprečnine upoštevali 
dejanski stroški občin in ne povprečje zadnjih štirih 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.
Člani Predsedstva ZOS so že na julijski redni seji ob-
ravnavali predlog izračuna povprečnih stroškov za finan-
ciranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021 in oblikovali 
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. 
Skupno to na podlagi podatkov navedenega ministrstva 
pomeni 27,8 evra dodatne povprečnine iz naslova novih 
nalog za leto 2020 in v 2021 v višini 37,1 evra.
Prepričani smo, da je skrajni čas, da se občinam s 
povprečnino krijejo dejanski stroški za izvajanje nalog 
zato vztrajamo na 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. Toliko stroškov bodo 
občine zagotovo imele.
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MNENJE K PREDLOGU ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME 
REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI
Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslalo 
mnenje k predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.
V mnenju najprej opozarjamo na oceno finančnih posledic, 
kjer je navedeno, da bo za uresničitev programov, zajetih 
v predlogu zakona, v državnih proračunih zagotovljenih 
122.600.000,00 evra. Hkrati s tem pa je navedeno, če 
bodo to dopuščale javnofinančne zmožnosti in prioritete. 
Tu se poraja vprašanje kaj v primeru, ko bodo aktivnosti 
že v teku, ko bodo podpisane pogodbe z izvajalci, na strani 
države pa ne bo zagotovljenih sredstev.
Strinjamo se, da je treba skrbeti za kulturne spomenike 
in dobrine, jih ohranjati za naše zanamce in zagotavljati 
dostop do njih vsem, ki jih to zanima. Lokalne skupnosti 
z veliko aktivnostmi, različnimi programi in investicijami 
izvajajo javni interes v kulturi, skrbijo ohranjanje kulturne 
dediščine in razvoj raznovrstnih kulturnih dejavnosti. 
Menimo, da na tem področju lokalne skupnosti ne ods-
topajo od aktivnosti na področju države, zato predlagamo, 
da se to upošteva tudi pri deležu sofinanciranja sanacije 
najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spo-
menikov in se lokalnih skupnosti ne enači s pravnimi in 
fizičnimi osebami zasebnega prava, kot je to razvidno iz 
tabele v 6. odstavku 5. člena predloga Zakona. Višino 
sofinanciranja za sanacijo kulturnih spomenikov v lasti 
lokalnih skupnosti bi bilo treba približati deležu do kat-
erega bodo upravičeni kulturni spomeniki v lasti Republike 
Slovenije in ta delež sredstev bi moral biti višji od tistih, 
ki jih prejmejo zasebniki.
5. odstavek 6. člena predloga Zakona obsega tabelo z 
dinamiko proračunskih sredstev namenjenih ureditvi 
osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne 
zavode s področja kulture. Menimo, da so odstopanja v 
višini sredstev namenjenih državnim zavodom na eni in 
zavodom lokalnih skupnosti na drugi strani prevelika. 
Predlagamo, da se višina sofinanciranja dvigne in približa 
deležu do katerega bodo upravičeni državni zavodi s 
področja kulture, in sicer vsaj na 1/3.

UVRSTITEV CESTNIH 
INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV V 
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETI 2020 IN 2021
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS po-
slalo poziv, da se cestni infrastrukturni projekti, ki so za 
pomembni tako za razvoj kot tudi za varnost občanov 
in nenazadnje tudi z vidika zmanjševanja onesnaževanja 
okolja z izpušnimi plini in hrupom, uvrstijo v proračuna 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. 
Občine, ki delujejo v okviru Območnega razvojnega part-
nerstva Obsotelje in Kozjansko, ugotavljajo, da projekt 
»2431-13-0017 Navezovalna cesta Dramlje – Šentjur« 
zopet ni ustrezno uvrščen v predlogu proračunov za leti 
2020 in 2021 oziroma v Načrtu razvojnih programov 2020 
– 2023. Iz dokumentov je razvidno, da je v letih 2020 in 
2021 za omenjen projekt letno namenjeno samo 500.000 
eur, kar ni dovolj niti za izdelavo projektne dokumentacije. 
Dodatno pa se glede na predloge dokumentov predvideva 
zaključek investicije v letu 2035, kar je v nasprotju z vsemi 
dosedanjimi razgovori in je nesprejemljivo za občane in 
občanke.
Župani občin Obsotelja in Kozjanskega so na vseh 
ravneh vseskozi opozarjali glede pomembnosti izgradnje 
navezovalne ceste Dramlje – Šentjur in so skladno z do-
govori pričakovali ustrezno umestitev projekta v proračun 
Republike Slovenije. Pisno podporo projektu in ustrezno 
umestitev v Prioritetni plan za 6-letni drsni program za 
ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za obdobje 2018-
2023 so podali že januarja 2018.  
Zavedajo se, da so državna sredstva za gradnjo cestne 
infrastrukture omejena, vendar glede na dejstvo, da 
izgradnja navezovalne ceste Dramlje – Šentjur celovito 
rešuje prometno problematiko v celotni regiji in predstavlja 
ključni projekt za razvoj regije pričakujejo, da se bo projekt 
izvedel skladno s Sklepom o potrditvi Predinvesticijske 
zasnove za projekt Navezovalne cesta Dramlje – Šentjur 
(številka 411-6/2018/6-02111767 z dne 28. 12. 2018). 
V omenjenem dokumentu, ki ga je podpisala minis-
trica mag. Alenka Bratušek, je investicija po tekočih 
cenah ocenjena na 92.561.911 € z DDV, gradbena dela 
izgradnje celotne navezovalne ceste pa se predvidevajo 
v letih od 2020 do 2025. 
Župani občin Obsotelja in Kozjanskega tako ponovno 
pozivajo pristojne državne ustanove, da ustrezno, tako 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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finančno, kakor tudi terminsko, umestijo v predlog 
Proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 in 
Načrt razvojnih programov, projekt navezovalne ceste 
Dramlje – Šentjur.  
Prav tako so pozvali Direkcijo RS za infrastrukturo, da glede 
na zgoraj navedeno, ustrezno umesti projekt navezovalne 
ceste Dramlje – Šentjur v predlog Prioritetnega plana 
za 6-letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega 
programa za obdobje 2019-2025. Predlagamo financiranje 
projekta s sledečo dinamiko:
•	 leto 2020: 2.000.000 €
•	 leto 2021: 2.000.000 €
•	 leto 2022: 20.000.000 €
•	 leto 2023: 20.000.000 €
•	 leto 2024: 20.000.000 €
•	 leto 2025: 28.561.911 €. 

Občani in občanke navedenih občin so po petnajstletnih 
prizadevanjih pozitivno pozdravili premike na državni 
ravni glede izgradnje navezovalne ceste, ki jim bo izboljšala 
kvaliteto življenja, nenazadnje pa tudi prometno približala 
regionalnim središčem in ostalim večjim mestom v 
Sloveniji in tujini. Verjamejo, da se bodo našle ustrezne 
rešitve, da bo projekt navezovalne ceste Dramlje – Šentjur 
postal prioriteten projekt bodoče finančne perspektive na 
infrastrukturnem področju. Izgradnja navezovalne ceste 
je namreč ključna za gospodarski razvoj celotne regije, 
saj bo območje privlačnejše za potencialne investitorje na 
območju poslovnih con, nenazadnje pa tudi za turiste. 
Rešen pa bo tudi problem mesta Šentjur, ki je prometno 
nadpovprečno obremenjeno, tudi s tranzitnim prometom, 
ki je kljub nasprotovanju lokalnih skupnosti, še vedno 
dovoljen za težka vozila, ki prihajajo preko mejnih pre-
hodov Bistrica ob Sotli in Dobovec. 
S tem, ko še ni zgrajena ustrezna cestna infrastruktura, ne 
samo na območju Obsotelja in Kozjanskega temveč tudi 
drugje po Sloveniji, pa nastaja na obstoječi infrastrukturi 
zaradi preobremenitev velika škoda, ki ne bo terjala samo 
sanacije, temveč rekonstrukcijo cestišč. To pa na dolgi rok 
pomeni samo več stroškov tako za občine, kot tudi za 
državo.
Združenje občin Slovenije je na izredni seji avgusta 2019 
pristojne, tako z Ministrstva za infrastrukturo kot Direkcije 
RS za infrastrukturo, že opozorilo na problematiko in 
jih pozvalo k ureditvi razmer tako z vidika prometne 

preobremenjenosti kot z vidika zagotovitve zadostnih 
proračunskih sredstev za izvedbo prepotrebnih projektov.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
PODNEBNI POLITIKI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor poslalo pripombe k Predlogu Zakona o podnebni 
politiki (v nadaljevanju: Zakon). Menimo, da je Zakon 
zasnovan preohlapno, saj ne vsebuje niti ustrezne ocene 
finančnih posledic. Ocenjujemo namreč, da ni dovolj, da 
pripravljavec v ocenah finančnih posledic Zakona zapiše, 
da ocena potrebnega finančnega okvirja in sredstev za izva-
janje dolgoročne podnebne politike v tem trenutku še ni na 
voljo niti na nivoju EU, niti številnih državah članicah in 
niti v Sloveniji. Finančne posledice naj bi bile podrobneje 
opredeljene v Dolgoročni podnebni strategiji, vendar kljub 
temu menimo, da zgolj navedba, da se predvideva poraba 
proračunskih sredstev, ni dovolj.  

6. člen (izvajanje podnebne politike)
Zakon predvideva, da se v izvajanje podnebne politike 
vključi vse ravni določanja in vse sektorje, torej tudi lokalne 
skupnosti. Se strinjamo, da mora vsak sektor prispevat 
svoje del, vendar bi želeli pripravljavca že na tem mestu 
opozoriti na to, da v kolikor se predvideva izvajanje nalog 
na strani lokalnih skupnosti, naj se določi katere naloge in 
naj se za ta namen predvidi tudi ustrezna finančna sredstva. 

14. člen (podnebni dan)
Zakon predvideva, da se »vsak tretji četrtek v mesecu oktobru 
razglasi podnebni dan, ko državni zbor obravnava letno 
poročilo, izvedejo pa se tudi izobraževalni ter promocijski 
dogodki o podnebnih spremembah.«  Prosili bi za pojasnilo 
kdo naj bi izvajal te dogodke.
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7  VPRAŠANJA OBČIN

HRAMBA KOPIJ RAČUNOV
Na Finančno upravo RS smo naslovili kompleksno 
vprašanje občine, povezano z obveznostjo 86. člena ZDDV-
1 v zvezi s hrambo kopij računov za najemnine za oddano 
nepremično premoženje, ki je preneseno v upravljanje 
drugi pravni osebi.

Vprašanje občine:
»Občina je lastnica poslovnih prostorov. Te prostore je občina s 
sklenitvijo pogodbe prenesla v upravljanje drugi pravni osebi, 
ki ni oseba javnega prava. Kot upravljavec za oddane prostore 
v najem izdaja račune v imenu in za račun lastnika, torej 
občine. Vsak konec meseca ta upravljavec občini pošlje zbirnik 
oziroma poročilo o vseh izdanih računih za te prostore in 
podatke o prejetih nakazilih iz naslova izdanih računov. 
Na podlagi tega zbirnika nato občini nakaže sredstva, to 
je celotne prihodke iz naslova najemnin za oddane prostore 
v posameznem mesecu. Na tem mestu se pojavijo naslednja 
vprašanja, povezana s hrambo računov, in sicer:
1. Ali mora občina s strani upravljavca v hrambo prejeti 
VSAKO kopijo izdanega računa, ki je bil poslan končnemu 
najemniku oziroma
2. Ali bi za potrebe prvega odstavka 86. člena ZDDV-1 
zadostovalo, da bi občina:  
a. bodisi na podlagi s strani upravljavca pripravljenega 
seznama najemnin za tekoči mesec upravljavcu v tej višini 
izdala mesečni račun (te račune bi občina evidentirala v knjigi 
izdanih računov za potrebe DDV. Upravljavec izdane račune 
najemnikom poslovnih prostorov ne bi evidentiral v evidenco 
izdanih računov za potrebe DDV. Slednji bi na račune za 
najemnino navedel klavzulo, da je DDV prikazan, ni pa 
obračunan po c. točki 6. odstavka 36. člena ZZDV- 1, ali 
pa bi
b. podala izjavo oziroma pooblastilo upravljavcu, da se hramba 
računov skladno s prvim odstavkom 86. člena ZDDV-1 izvaja 
pri upravljavcu (občina pa bi si hkrati pridržala pravico do 
takojšnega dostopa do teh računov)?
Oziroma smo zaprosili za mnenje, kako bi bilo v opisani 
situaciji mogoče zadostiti zahtevi prvega odstavka 86. člena 
ZDDV-1.«

8  SEJE VLADE RS

45. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na včerajšnji 45. redni seji med drugim 
določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sek-
torju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi poko-
jnin. Vlada bo predlog zakona skupaj z že potrjenimi 
proračunskimi dokumenti posredovala DZ v obravnavo 
po nujnem postopku.
S predlaganim zakonom se ureja nekatere izdatke na 
področju plač javnih uslužbencev, zakon pa ureja tudi 
izredno uskladitev pokojnin v letu 2020.
Glede ukrepov s področja stroškov dela v javnem sektorju 
sta v omenjeni zakon vključena dva ukrepa, ki sta bila že do-
govorjena s sindikati javnega sektorja ob sklenitvi stavkovnih 
sporazumov leta 2018. Navedena ukrepa se nanašata na: 
neizplačevanje redne delovne uspešnosti do 30. 6. 2020 in 
znižanje možne maksimalne višine delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020.
Prav tako se v tem zakonu, na enak način kot velja za javne 
uslužbence, ureja višina nadomestila za bolniško odsotnost 
funkcionarjev, ki gre v breme delodajalcev (80 %). Zakon 
določa tudi, da se funkcionarjem jubilejna nagrada za isti 
jubilej v javnem sektorju izplača samo enkrat. Za javne 
uslužbence je enaka vsebina že določena v kolektivnih 
pogodbah, ker pa kolektivne pogodbe ne veljajo za funk-
cionarje, je bilo treba navedeno omejitev za funkcionarje 
določiti v predlaganem zakonu. 
Zadržanje veljavnosti ukrepa glede redne delovne uspešnosti 
in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je 
finančno ocenjen na približno 64 milijonov evrov za javni 
sektor, kot ga pozna plačni sistem. Na državni proračun 
od tega odpade slabih 60 % oziroma 38 milijonov evrov.
Predlagani zakon določa tudi izredno uskladitev poko-
jnin v decembru 2020 – ta ureditev je v predlogu zakona 
določena na način, kot izhaja iz koalicijskega dogovora in 
v izogib odločitvam, ki bi bile v nasprotju s koalicijskimi 
zavezami. Predlog tako določa, da se bodo pokojnine 
prihodnje leto, ob predpostavki, da bo gospodarska rast 
presegla 3 %, poleg redne uskladitve izredno uskladile: v 
višini 1 %, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 
3 %, v višini 1,5 %, če bo gospodarska rast presegla 4 % 
oziroma v višini 2 %, če bo gospodarska rast presegla 5 %.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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46. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 46. redni seji med drugim potrdila 
predloge sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona 
o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o 
davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb ter določila besedilo predloga Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Vlada je določila besedilo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju trga dela. Vlada je določila tudi 
besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnit-
vah zakona o urejanju trga dela ter sprejela Uredbo o 
spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa 
v okolju in  Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Prav tako pa je 
izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 
plač v javnem sektorju ter sprejela posodobljen Državni 
načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Vlada pa se 
je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju evropske 
kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do 
konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega 
načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020.

Potrditev sprememb štirih davčnih zakonov 
- Zakona o davčnem postopku, Zakona o 
dohodnini, Zakona o davku od dobička od 
odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 
in Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb
Vlada je potrdila predloge sprememb štirih davčnih zako-
nov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. 
V DZ RS tako pošilja predloge novel Zakona o davčnem 
postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od 
dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 
in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. 
Predlogi med drugim vključujejo znižanje davčne stopnje 
v 2. in 3. dohodninskem razredu, dvig splošne olajšave, 
uvedbo linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo 7 % 
minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Eno 
od vodil pri pripravi sprememb je bilo tudi, da se prepreči 
negativen učinek na razpoložljivi dohodek prejemnikov 
minimalne plače. Po 100 % razbremenitvi regresa vseh 
prispevkov in dohodnine do višine povprečne plače, na 

podlagi katere se je država že v letošnjem letu v korist 
zaposlenih odpovedala 90 milijonom evrov, vlada nadaljuje 
s prizadevanji za davčno optimizacijo. 
V okviru sprememb dohodninske lestvice bodo zvišane 
zgornje meje davčnih razredov in za eno odstotno točko 
znižana davčna stopnja v 2. in 3. razredu dohodninskem 
razredu (na 26 % in 33 %), splošno olajšavo bo dvignjena 
s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati pa bo uvedena tudi 
linearna dodatna splošna olajšava za nižje prejemke ozi-
roma vse dohodke do letne višine 13.316 evrov. Z uvedbo 
linearnosti in dvigom splošne olajšave se bo preprečilo, da 
prejemniki minimalne plače zaradi letošnjega dviga mini-
malne plače ne bi bili več upravičeni do najvišje dodatne 
splošne olajšave. Omenjene spremembe na dohodninski 
strani skupaj predstavljajo izpad v višini 138 milijonov 
evrov.
Na strani obremenitve kapitala bodo uvedli 7% minimalno 
stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), 
s čimer bodo omejili davčno osnovo, do katere lahko 
podjetja uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube. 
Iz tega naslova pričakujejo pozitivne učinke v višini 47 
milijonov evrov. Zvišanja nominalne stopnje DDPO v 
letu 2020 predlogi sprememb ne predvidevajo.
Poleg tega bo zvišana stopnja davkov za dohodke iz kapi-
tala, za izvedene finančne instrumente in za dohodke iz 
oddajanja premoženja v najem, in sicer s 25 % na 27,5 
%. V primeru obdavčitve dobičkov iz kapitala in izve-
denih finančnih instrumentov velja omeniti še, da se bo 
zniževanje stopnje glede na dobo imetništva spremenilo, 
in sicer v primeru dobe lastništva od pet do deset let se bo 
stopnja znižala na 20 %, v obdobju od deset do 15 let na 
15 %, v naslednjih petih letih na 10 %, po 20 letih pa se 
tako kot doslej ohranja stopnja 0 %. V primeru davka za 
dohodke iz oddajanja premoženja v najem pa se zvišuje 
odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavl-
janju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem, in sicer z 10 % na 15 %. Iz tega naslova načrtujejo 
pozitivne učinke v višini 17 milijonov evrov. 

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju
Predlog sprememb, ki je v celoti usklajen s socialnimi 
partnerji in potrjen v okviru Ekonomsko socialnega sveta, 
zasleduje dva osnovna cilja, in sicer podaljševanje delovne 
aktivnosti in zagotavljanje primernega dohodka za varno 
starost ter posledično izboljšanje socialnega položaja vseh 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Posebna pozornost je posvečena zvišanju 
socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru poko-
jninskega sistema.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju trga dela
Predlog sprememb zakona predvideva zvišanje minimal-
nega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, in 
sicer iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto. S tem 
izenačujemo višino nadomestila z osnovnim zneskom 
minimalnega dohodka, ki danes znaša 402 EUR neto. 
Za aktivacijo starejših brezposelnih oseb se za te osebe 
spreminjajo pogoji pri določitvi trajanja denarnega 
nadomestila. Tako se prejemanje denarnega nadomestila 
v trajanju 19 mesecev predvideva za zavarovance, starejše 
od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne 
dobe več kot 25 let. Prejemanje denarnega nadomestila v 
trajanju 25 mesecev pa se predlaga za zavarovance, starejše 
od 58 let in z zavarovalno dobo več kot 28 let.

Uredba o spremembah Uredbe o 
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in  
Uredba o spremembah Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
Z Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju 
hrupa v okolju prenašamo določila o določitvi skupnih 
metod ocenjevanja hrupa. Skupne metode ocenjevanja 
hrupa se uporabljajo za izdelavo strateških kart hrupa, 
ki so podlaga za pripravo operativnega programa varstva 
pred hrupom. Metode ocenjevanja hrupa, določene v 
prilogi direktive, se morajo za izdelavo strateških kart 
hrupa uporabljati od 31. decembra 2018 dalje. Strateške 
karte hrupa, izdelane z modelnim izračunom in uporabo 
skupnih metod ocenjevanja hrupa, bo treba prvič izdelati 
do avgusta 2022 s prometnimi podatki za leto 2021. S 
skupnimi metodami ocenjevanja hrupa bo v Evropski 
uniji ocenjevanje emisij hrupa za ceste, železniške proge, 
letališča, industrijske vire hrupa in s hrupom obremenjenih 
prebivalcev usklajeno.

Sprememba Uredbe o enotni metodologiji 
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači določa, da 
se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolek-
tivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo 

za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali 
pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo. 
V skladu z omenjenim zakonom se začne minimalna plača 
obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 
2020 dalje. 
Glede na navedeno se v uredbi spreminja pomen nekaterih 
izrazov, količnikov, dopolnjujejo in spreminjajo pa se tudi 
šifre izplačil za dežurno delo.

Posodobljen Državni načrt zaščite in 
reševanja ob poplavah
Vlada je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob 
poplavah, verzija 4.0, s katerim se nadomešča Državni 
načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, sprejet 
s sklepom vlade 15. 4. 2004. 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske 
politike v obdobju od januarja 2014 do 
konca junija 2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske 
kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca 
junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta 
za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo 
od januarja 2014 do konca junija 2019 izdanih 434 
odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. 
javne razpise v vrednosti 2,4 milijarde evrov, kar je 78 
odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). 
Od tega je 943,2 milijona evrov Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj namen-
jenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 743,4 milijona 
kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 702,9 milijonov evrov 
Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji. Po izvedenih ja-
vnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija 
na terenu izvajalo že za nekaj manj kot dve milijardi evrov 
oziroma 64 odstotkov programov in projektov, iz državnega 
proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo 
upravičencem izplačanih nekaj več kot 808 milijonov ev-
rov, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija 
je do konca junija 2019 Evropski komisiji posredovala za 
758 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 25 odstotkov 
razpoložljivih sredstev. Do konca avgusta se je ta znesek 
povečal na 779 milijonov evrov 
Več si preberite TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/46-redna-seja-vlade-rs-2/
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47. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 47. redni seji med drugim 
seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020, 
izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izobrazbi in 
strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem 
postopku ter se seznanila z Razvojno strategijo Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(SKGZ) za obdobje 2019–2022. Vlada RS je sprejela 
tudi Operativni program nadzora nad onesnaževanjem 
zraka (OPNOZ) in se seznanila s Poročilom o prob-
lematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih 
načrtov za obdobje junij 2018 – maj 201. Prav tako 
pa je Vlada RS sprejela odgovore na nekaj poslanskih 
vprašanj -  v zvezi z državnimi infrastrukturnimi inves-
ticijami, izvedbo zavez iz koalicijske pogodbe, v zvezi 
z denacionalizacijskimi postopki.

Osnutek proračunskega načrta 2020
Vlada se je seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 
2020, v katerem je začrtana smer fiskalne politike v 
prihodnjem letu. Omenjeni dokument morajo države 
članice vsako leto do sredine oktobra posredovati Evropski 
komisiji.
Osnutek proračunskega načrta 2020, ki se ne nanaša le na 
državni proračun, ampak na celoten sektor država, temelji 
na jesenskih makroekonomskih napovedih Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj. Ta pričakuje umiritev 
rasti BDP na 2,8 % leta 2019 in 3 % leta 2020, kljub temu 
pa gospodarska rast ostaja višja od povprečja v območju 
evra. Osnutek proračunskega načrta 2020 temelji tudi na 
predpostavkah in predlogu državnega proračuna. 
V sektorju država se načrtujejo nominalni presežek ob 
sprejemu načrtovanih ukrepov in ohranjanju gospodarske 
rasti ter doseganje strukturne uravnoteženosti na srednji 
rok. Hkrati Slovenija v celoti izpolnjuje pravilo o dolgu, 
ki izhaja iz Pakta za stabilnost in rast. Po znižanju javnega 
dolga v letu 2018 na 70,4 % BDP je letos načrtovano 
njegovo znižanje na 66,3 % BDP, kar je nižje od zahtevane-
ga. Leta 2020 načrtujemo dolg v višini 62,1 % BDP, leta 
2021 pa pod 60 % BDP.

Sprememba Uredbe o izobrazbi in 
strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku  
Uredba spreminja pravila, ki urejajo pristop in opravljanje 
strokovnega izpita iz upravnega postopka. Tako se med 

drugim vzpostavlja elektronska prijava, skrajšuje se rok za 
predložitev pisnih nalog članom izpitne komisije in določa 
obveznost njihovega razlikovanja. Dalje se natančneje 
opredelijo posledice neuspešno opravljenega pisnega dela 
izpita, spreminja se poslovanje izvajalca z dokumenti v 
zvezi z izpitom, opušča se tudi omejitev, da neuspešen 
kandidat znova opravlja izpit po enem mesecu od pred-
hodnega preizkusa. V ugovornem postopku se spreminja 
ureditev, da kandidat znova opravlja pisni in ustni del 
izpita, natančneje pa se določajo obveznosti članov izpitne 
komisije ter spreminja način določanja cene izpita, plačila 
članov izpitne komisije in povračila prevoznih stroškov. 

Razvojna strategija Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(SKGZ) za obdobje 2019–2022
Za SKZG je v strateških državnih usmeritvah za področje 
kmetijstva določeno, da bo pri nalogah kmetijske zemljiške 
politike prevzel aktivnejšo vlogo. V ta namen se bo 
vključeval v trg kmetijskih zemljišč in agrarne operacije z 
namenom povečevanja ter zaokroževanja kmetijskih gos-
podarstev, v usposabljanje kmetijskih zemljišč, izvajanje 
komasacij, ohranjanju rodnostnega potenciala (čiščenje 
zaraslih površin) in izvajanju drugih strateških ciljev 
kmetijske politike. 
Operativni cilji na podlagi omenjenih strateških usmer-
itev so varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim 
spreminjanjem namembnosti in izboljšanje proizvodnega 
potenciala zemljišč, izboljšanje posestne in velikostne struk-
ture kmetij, usmerjanje kmetijskih zemljišč prednostno 
tistim, ki jih bodo sami obdelovali, varovanje kmetijskih 
zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno 
rabo, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in 
varstvo kmetijskih zemljišč pred zasajanjem kmetijskih 
rastlin za potrebe energetike in proizvodnje biogoriv.

Operativni program nadzora nad 
onesnaževanjem zraka (OPNOZ)
Operativni program je potreben za doseganje nacionalnih 
zgornjih mej emisij za osnovna onesnaževala zunanjega 
zraka, ki so določene v novi direktivi o zmanjšanju naciona-
lnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, ki je prenesena 
v slovenski pravni red z Uredbo o nacionalnih zgornjih 
mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. V OPNOZ 
so vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s 
kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, 
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ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne 
mobilne mehanizacije.
Doseganje ciljev leta 2030 je realno dosegljivo za 
dušikove okside (NOx), žveplov dioksid (SO2) in amo-
niak (NH3), in sicer  ob nadaljnjem izvajanju širokega 
nabora ukrepov, ki so vključeni v programe za blaženje 
podnebnih sprememb ter  druge sektorske programe. Za 
doseganje ciljnega zmanjšanja drobnih delcev PM2.5 in 
nemetanskih ogljikovodikov (NMVOC), pa bodo poleg 
že obstoječih, potrebni  še dodatni ukrepi. Za doseganje 
ciljnega zmanjšanja NMVOC bo treba analizirati dodatne 
možnosti zmanjšanja emisij iz rabe topil, pri PM2.5 pa 
dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij iz malih kurišč.
Do septembra 2020 se bo pripravila nova verzija OPNOZ, 
ki bo usklajena z Nacionalnim podnebno energetskim 
načrtom (NEPN). Na podlagi analize doseganja ciljev do 
2030 bodo  določeni dodani ukrepi, ki bodo doprinesli 
k doseganju ciljnih emisij onesnaževal zraka v letu 2030.

Poročilo o problematiki in dinamiki priprave 
državnih prostorskih načrtov za obdobje 
junij 2018 – maj 2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o problematiki in din-
amiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje 
junij 2018 – maj 2019, in sicer s predlogi ukrepov za 
pospešitev postopkov njihove priprave. Vlada je vsem 
ministrstvom naložila, da v okviru opravljanja nalog iz 
svoje delovne pristojnosti zagotavljajo pripravo strokovnih 
gradiv, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki se nanašajo 
na urejanje prostora, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 
predpisi, ki urejajo varstvo narave,  in  sicer ob upoštevanju 
časovnic priprave državnih prostorskih načrtov.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
državnimi infrastrukturnimi investicijami
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje 
v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, 
natančneje kateri projekti z vrednostjo nad 5 milijonov 
evrov so trenutno v teku in za katere so predvideva finančna 
sredstva v letih 2020 in 2021.
Državne infrastrukturne investicije na področju prometa 
sledijo ciljem Resolucije o nacionalnem programu razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. 
Pregled investicij iz pristojnosti Ministrstva za infrastruk-
turo, katerih vrednost v veljavnem Načrtu razvojnih 
programov 2019–2022 presega 5 milijonov evrov in so 
v izvajanju, je vlada poslanki predložila s tabelo. Poleg 

navedbe investicije, vrednosti, virov, odstotka trenutne 
realizacije in predvidenega konca financiranja je navedena 
tudi faza projekta. Nekaterim se financiranje zaključi že v 
letošnjem letu, večina pa se jih nadaljuje. Obseg in din-
amika posameznih investicij se bosta s proračunom za leti 
2020 in 2021 lahko spremenila.

Odgovor na poslansko vprašanje glede 
izvedbe zavez iz koalicijske pogodbe
Na Vlado RS je bilo naslovljeno vprašanje glede izvedbe 
zavez iz koalicijske pogodbe, in sicer kateri izzivi oziroma 
ukrepi po posameznih ministrstvih so že izvedeni oziroma 
v kateri fazi so priprave.
Vlada pojasnjuje, da ima Sporazum o oblikovanju ko-
alicijske vlade in njenem delovanju v času mandata velik 
politični in praktični pomen, saj izkazuje moralno zave-
zanost strank pri prizadevanju za skupne cilje. Koalicijski 
partnerji so se zavezali, da bomo spoštovali dogovorjene 
standarde obnašanja znotraj koalicije, delovali čim bolj 
učinkovito ter zagotavljali socialni in gospodarski razvoj. 
Doseganje določenih ciljev pa zahteva veliko usklajevanj, 
odgovornosti in sodelovanja.
Vladne prioritete, ki jih vlada uresničuje v okviru pristojnih 
resorjev in v dialogu s socialnimi partnerji, so znane. Izzivov 
je veliko, v letu dni pa seveda ni moč narediti velikega na-
predka na vseh področjih naenkrat. S sprejemom rebalansa 
proračuna za leto 2019 so postavili jasen proračunski okvir, 
znotraj katerega želijo delovati: zagotavljanje stabilnih 
javnih financ, skrb za državljane ter širši razvoj države. 
Temu sledita tudi predloga proračunov za leti 2020 in 
2021. Z razbremenitvijo regresa so naredili prvi korak na 
področju zmanjšanja stroškov dela ter davčne optimizacije. 
Z ukrepi za hitrejšo aktivacijo brezposelnih so posegli na 
trg dela, odprava varčevalnih ukrepov na področju social-
nih prejemkov pa je olajšala življenje marsikateri družini. 
Zagotavljanje dostopnega, kakovostnega in učinkovitega 
javnega zdravstva ostaja med ključnimi izzivi, čeprav so 
tudi na tem področju že sprejeli nekaj pomembnih ukrepov 
za skrajšanje čakalnih dob in razbremenitev zdravnikov 
družinske medicine. Izgradnja prometne infrastrukture in 
okrepitev javnega potniškega prometa sta pomembni za 
okoljsko razbremenitev naše lepe dežele, hkrati pa bosta 
pripomogli k večji konkurenčnosti in razvoju slovenskega 
gospodarstva. Slednjemu bodo dale dodatni zagon tudi 
investicije na področju znanosti in raziskav, ki so mu v 
rebalansu proračuna za leto 2019 po dolgih letih povečali 
sredstva, podoben trend pa načrtujejo tudi za leti 2020 in 
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2021. Slovenija je na dobri poti: pri zniževanju javnega 
dolga je najuspešnejša med vsemi evrskimi državami (letos 
načrtujejo znižanje javnega dolga na 65,4 odstotka BDP), 
še vedno imamo ugodno gospodarsko rast, vse to pa se 
odraža tudi v izboljšanju bonitetne ocene naše države.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
denacionalizacijskimi postopki
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje 
v zvezi z denacionalizacijskimi postopki. Iz podatkov 
pridobljenih s strani upravnih enot  (UE) izhaja, da je 
bilo 1. 9. 2019  evidentiranih 100 še nepravnomočno 
zaključenih zadev po ZDEN (skupaj v 29 UE). Od teh 
je bilo v reševanju na prvi stopnji oz. v UE 65 zadev, 8 
zadev je bilo delno v reševanju na UE, delno pa na uprav-
nem oziroma vrhovnem sodišču oziroma na upravnem in 
okrajnem sodišču hkrati. Od 100 nerešenih zadev je bilo 
38 zadev z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP), 42 zadev z delovnega 
področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP), 17 zadev 
z delovnega področja Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT), 2 zadevi sta bili hkrati z delovnega 
področja MKGP in MGRT, 1 zadeva pa hkrati z delovnega 
področja MKGP in MOP. V pritožbenih postopkih je bilo 
na dan 1. 9. 2019 deset zadev (oziroma dvanajst zahtevkov, 
razlog različnega navajanja števila pritožbenih postopkov je 
drugačen način evidentiranja le teh na UE in ministrstvih), 
17 zadev pa je bilo v upravnem sporu. Na dan 1. 9. 2019 
je imelo MOP nerešene 4 denacionalizacijske zadeve (od 
vloženih 121), ki se rešujejo na prvi stopnji, ker gre za de-
nacionalizacijo nepremičnin, ki so zavarovane kot naravne 
znamenitosti. Poleg navedenega je navedeno ministrstvo 
reševalo še pet (5) pritožb, vloženih na  odločitve UE v 
zadevah denacionalizacije stavbnih zemljišč in stavb.
Več si preberite TU.

48. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 48. redni seji med drugim seznanila 
s predlogom novele Zakona o določitvi volilnih enot za 
volitve poslancev v Državni zbor in predlogom novele 
Zakona o volitvah v Državni zbor ter izdala Uredbo 
o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih siste-
mov. Vlada RS je podala stališče k mnenju Državnega 
sveta glede predloga novele Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin. Vlada RS v veljavni načrt 
razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvršča 

16 novih projektov in 3 spreminja projekte. Vlada RS 
se je seznanila tudi z Letnim poročilom Evropskega 
računskega sodišča in sprejela odgovore na nekaj 
poslanskih vprašanj, med drugim tudi na vprašanje 
v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne 
poštne dejavnosti, v zvezi z revizijo računskega sodišča 
glede uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev 
socialnega varstva, v zvezi s socialnimi transferji.

Predlog o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev v Državni zbor in Predlog Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
volitvah v Državni zbor
Vlada se je danes seznanila z osnutkoma zakonodajnih 
predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, in sicer s Predlogom 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih 
enot za volitve poslancev v Državni zbor in Predlogom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah 
v Državni zbor.
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dva predloga 
za izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča. Sprememba 
Zakona o volitvah v Državni zbor z uvedbo relativnega 
prednostnega glasu in spremembe meja volilnih okrajev z 
relativno sprejemljivim 10 do največ 15 odstotnim ods-
topanjem od povprečne velikosti volilnega okraja glede 
na število volilcev sta rešitvi, ki po mnenju pripravljavca 
zakonskih besedil zadostita zahtevam Ustavnega sodišča. 
Spreminjanje meja volilnih okrajev z večjimi odstopanji 
od navedenih pa pomeni preveliko tveganje, da rešitev ne 
sledi odločbi Ustavnega sodišča.
Ob sledenju geografski zaokroženosti občin prihaja celo 
do več kot 40 odstotnih odstopanj v eno ali drugo smer, 
kar je po mnenju strokovne skupine, ki se je lotila teh 
popravkov, pomeni izjemno velik odmik od osnovne dik-
cije odločbe Ustavnega sodišča. Enakega mnenja so tudi 
nekateri drugi strokovnjaki. Ministrstvo za javno upravo, 
ki je skrbnik volilne zakonodaje, za takšne rešitve ne more 
prevzeti odgovornosti in jih političnim strankam ne more 
ponuditi kot rešitev.  

Uredba o potrditvi območij osuševalnih in 
namakalnih sistemov 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/47-redna-seja-vlade-rs-2/
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kmetijskih zemljiščih (ZKZ – E, 2016) pripravilo Uredbo 
o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov.
Uredba vključuje območja namakalnih in osuševalnih 
sistemov, ki so bili uvedeni pred 1. januarjem 1999, in 
za katere so bili v letu 2015 s strani ministrstva potrjeni 
programi vzdrževanja za leto 2015.
Sprejem uredbe nima novih finančnih učinkov (ne vpliva 
na državni proračun), saj le potrjuje območja navedenih 
osuševalnih in namakalnih sistemov. Vsi stroški v zvezi z 
vzdrževanjem teh sistemov se prek nadomestila za kritje 
stroškov vzdrževanja osuševalnih in namakalnih sistemov 
odmerijo lastnikom ali zakupnikom zemljišč na območju 
posameznega sistema. 
Območja osuševalnih in namakalnih sistemov so bila leta 
2004 vnesena v spletno aplikacijo Kataster melioracijskih 
sistemov in naprav. Večino območij v naslednjih letih 
verificirale upravne enote. Pri nekaterih sistemih je v tem 
času prišlo do sprememb območij zato se je z ZKZ-E 
uvedla pravna podlaga za poenotenje določitve območij 
teh sistemov. V tej uredbi so navedeni osuševalni in državni 
namakalni sistemi, za katere so bili v letu 2015 priprav-
ljeni programi vzdrževanja, za vse preostale sisteme pa bo 
ministrstvo pripravilo drugo uredbo v skladu z ZKZ – E.

Stališče k mnenju Državnega sveta glede 
predloga novele Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin
Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k 
predlogu novele Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin. Državni svet je na svoji seji, 18. septembra 
2019, obravnaval in podprl predlog novele Zakona o 
množičnem vrednotenju nepremičnin. V svojem mnenju 
pa je kot problematično izpostavil reševanje lastništva 
zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste. Pozval 
je tudi k čim prejšnji uvedbi davka na nepremičnine.
Vlada je v sprejetem stališču na mnenje Državnega sveta 
pojasnila, da mora biti reševanje lastniškega stanja javnih 
cest izvedeno skladno z ustavo ter da so občinam že sedaj 
omogočeni hitrejši postopki razlastitev. 
Glede davka na nepremičnine pa je vlada pojasnila, da je 
prioriteta izvedba množičnega vrednotenja nepremičnin, 
aktivnosti glede davka pa se bodo lahko nadaljevale šele, ko 
bo zagotovljena ustrezna kakovost vrednosti in kakovostni 
podatki.

Novih 16 projektov uvrščenih v veljavni 
načrt razvojnih programov 2019-2022 
V veljavni načrti razvojnih programov se na novo uvršča 
16 projektov, 3 projekti pa se spreminjajo. Gre za projekte, 
ki obsegajo predvsem ureditev in popravilo cest, sanacijo 
plazu, izgradnjo čistilne naprave, obnova osnovne šole, 
energetske sanacije in prenovo objektov. Za financiranje 
omenjenih projektov bo namenjenih skupno 3.851.886,96 
evrov.
Za vse navedene projekte je bila izdelana investicijska 
dokumentacija in potrjena s strani pristojnega organa 
občine, omenjena dokumentacija pa se hrani na občinah.

Letno poročilo Evropskega računskega 
sodišča
Vlada se je na današnji seji seznanila z Letnim poročilom 
Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna 
za leto 2018 in Letnim poročilom Evropskega računskega 
sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. 
Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2018.
Član Evropskega računskega sodišča (v nadaljevanju: 
Sodišče) Samo Jereb je vladi predstavil ključne ugotovitve 
letnih poročil za leto 2018. 
Proračun EU, ki izkazuje 159 milijard evrov prihodkov in 
157 milijarde evrov odhodkov predstavlja 2,2% celotne 
javne porabe v EU in zgolj 1% BDP v EU. Revidirana 
populacija pa zaradi revidiranja predvsem plačil, kjer so 
bile že opravljene kontrole organov držav članic, znaša 
120 milijard evrov. 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne 
poštne dejavnosti
Poslanec navaja, da je osnovna dejavnost Pošte Slovenije 
zagotavljanje vsem dostopne poštne dejavnosti in da glede 
na trenutno zmanjševanje mreže poslovalnic, temu ni več 
tako. Zanima ga, kdaj in kako bo nadgrajena mreža po-
slovalnic Pošte Slovenije na način da bo zagotovljena uni-
verzalnost poštnih storitev. Odgovori na njegova vprašanja 
so pojasnjeni v nadaljevanju.   
Vlada poslancu pojasnjuje, da je treba biti pazljiv pri up-
orabi pojmov, in da Republika Slovenija zagotavlja zgolj 
univerzalno poštno storitev, ki jo izvaja Pošta Slovenije. 
Kot univerzalna poštna storitev (v nadaljevanju: UPS) se 
izvajajo naslednje storitve: sprejem, usmerjanje, prevoz in 
dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg, ter poštnih paketov 
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do mase 10 kg, storitev priporočene in vrednostne poštne 
pošiljke in prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne. 
Posebej velja izpostaviti, da ostale storitve (kot npr. storitve 
plačilnega prometa) niso poštne in zlasti niso del univer-
zalne poštne storitve.
Zakon o poštnih storitvah in Splošni akt o kakovosti 
izvajanja UPS, določata kakovost in obseg UPS, osnovni 
elementi izvajanja UPS pa so najmanj pet delovnih dni 
tedensko najmanj en sprejem in ena dostava poštnih 
pošiljk dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali 
pravne osebe, ustrezno število in delovni čas kontaktnih 
točk,ustrezno število poštnih nabiralnikov, ustrezni roki 
prenosa poštnih pošiljk in ustrezni postopki reševanja 
reklamacij in ugovorov.  
Neposredno delo z uporabniki poštnih storitev se izvaja 
preko t.i. kontaktne točke, ki je lahko organizirana kot: 
pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika 
točke za stike, ki jo določi izvajalec univerzalne storitve, 
na primer izpostavljeno okence, pismonoška postaja ali 
premična pošta. 
Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni 
zahteve, če zagotovi najmanj eno kontaktno točko, orga-
nizirano kot pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na 
ozemlju Republike Slovenije in če za 95 % prebivalcev 
Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje kontaktne 
točke ne presega 4,5 kilometra. Ta kriterij se nanaša na 
nivo celotne države, ne pa na posamezno samoupravno 
lokalno skupnost. 
Temeljni namen projekta optimizacije poštnega omrežja 
je oblikovanje omrežja kontaktnih točk v obsegu in v or-
ganizacijski obliki, kot to izhaja iz meril splošnega akta. 
Aktualno prilagajanje spremenjenim potrebam uporab-
nikov poštnih storitev v največji meri upošteva razumne 
potrebe uporabnikov v lokalnem okolju, obenem pa naj 
bi Pošti Slovenije omogočila finančno vzdržno izvajanje 
univerzalne storitve. 

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v 
zvezi z revizijo računskega sodišča glede 
uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti 
storitev socialnega varstva
Vlada v odgovoru pojasnjuje ključne cilje, ki jih zasleduje 
pri načrtovanju novega sistema dolgotrajne oskrbe. V nad-
aljevanju Vlada odgovarja, da storitve podpore in pomoči 
za socialno vključevanje in samostojno življenje v skup-
nosti izvajajo centri za socialno delo, varstveno-delovni 
centri, domovi za starejše, posebni socialni zavodi, zavodi 

za oskrbo na domu in zasebniki koncesionarji. Te oblike 
socialnovarstvenih storitev dopolnjujejo skupnostne sto-
ritve in hkrati predstavljajo njihovo alternativo, saj lahko 
del uporabnikov ob ustrezni podpori in pomoči ostane v 
domačem okolju, namesto da bi moral v institucionalno 
oskrbo. Tako javna mreža kot dopolnilna mreža storitev 
in programov (socialnovarstvenih programov) sta orga-
nizirani tako, da v čim večji meri pokrivata državo in s tem 
zagotavljata boljšo dostopnost. Vlada RS bo mreži tudi 
v prihodnje razvijala tako, da bosta zagotavljali storitve 
podpore in pomoči za socialno vključevanje in samostojno 
življenje predvsem tam, kjer niso razvite v zadostni meri. 
Obenem pa bo pozornost namenila tudi razvoju kako-
vosti, ki jih bo podrobneje določila s prenovo zakonskih 
in podzakonskih podlag.
Vlada v nadaljevanju pojasnjuje, da pomanjkanje 
razpoložljivih proračunskih sredstev za investicije v pretek-
lih letih ni omogočalo želenih vlaganj, zato v okviru prip-
rave proračuna za leti 2020 in 2021 načrtuje višja sredstva 
v višini 5.000.000,00 evrov letno za vlaganje v domove za 
starejše. Pri tem dodaja, da se dodatne kapacitete zagotav-
lja s podelitvijo koncesij za opravljanje institucionalnega 
varstva v domovih za starejše ter tudi v okviru javnih 
zavodov, zlasti za namestitev oseb z demenco. V okviru 
javnih zavodov so bile odprte nove enote v domu v Škofji 
Loki in v Domu Nine Pokorn Grmovje. Ob Regentovi 
cesti v Ljubljani se gradi nova enota Doma upokojencev 
Center Ljubljana (Dom za bivanje na Regentovi Roza 
Kocka). V novem domu bo ena bivalna enota in dve enoti 
za stanovalce z demenco zgradili s kapaciteto za 44 oseb. V 
letu 2019 se poleg sofinanciranja gradnje Doma za bivanje 
na Regentovi v Ljubljani sofinancirana še izgradnjo dveh 
oddelkov za stanovalce z demenco v Domu upokojencev 
Postojna za skupno 24 oseb. Financira se tudi gradnja 
novega varovanega oddelka v posebnem socialno varst-
venem zavodu Dom Lukavci za 12 oseb, s katerim se bo 
odpravilo težave in zaznane kršitve pri nastanitvi oseb v 
varovane oddelke posebnih socialnovarstvenih zavodov.
V okviru ponudbe storitev za starejše v Republiki Sloveniji 
vlada pojasnjuje, da še vedno prevladujejo storitve institu-
cionalnega varstva starejših. V Resoluciji o nacionalnem 
programu socialnega varstva 2013-2020 je predvidena 
predvsem krepitev storitev v skupnosti in zagotovitev 
primerljivega števila uporabnikov v institucionalnem 
varstvu ter v storitvah v skupnosti. V preteklosti se je v 
Republiki Sloveniji podpiralo predvsem razvoj institucio-
nalnega varstva starejših, mnogo manj pa razvoj storitev v 
skupnosti. Nezadosten razvoj storitev v skupnosti povečuje 
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pritisk na institucionalno varstvo, kar se odraža tudi v 
povečanem številu vloženih vlog na zalogo za bivanje v 
domovih za starejše. 
Vlada nadalje pojasnjuje, da na področju pomoči na domu, 
izvajalce izbirajo lokalne skupnosti. Občina izbere izvajalca 
storitve na svojem ozemlju, da soglasje k ceni storitve, z 
višino svoje subvencije pa občina tudi vpliva na višino 
cene storitve, ki jo plača uporabnik. Pomoč na domu se 
financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 
% stroškov. Povprečna cena je iz tega razloga zelo različna 
in znaša od 3 do 9 evrov na uro, zato storitev v različnih 
delih Slovenije ni enako dostopna in dosegljiva uporab-
nikom. Povprečna potrjena cena ob delavnikih storitve 
pomoči na domu na uro sicer znaša 5,30 evra. 
Vlada glede uskladitev cen oskrbe v domovih za starejše 
še pojasnjuje, da so v obstoječem sistemu institucional-
nega varstva osnovne in socialne storitve v domovih za 
starejše plačljive, zdravstvena oskrba pa se financirana iz 
zdravstvene blagajne. Podlago za oblikovanje cen storitev 
predstavljajo stroški storitve v tekočem letu, ki jih je v 
izračunu cene mogoče upoštevati v okviru omejitev, ki so 
določene za posamezni element cene na podlagi Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih sto-
ritev. Ključni elementi cene so stroški dela, energentov, 
hrane, amortizacije, investicijskega vzdrževanja in finan-
ciranja. Do razlik v cenah storitve oblikovanih na podlagi 
veljavne metodologije prihaja zaradi različnih okoliščin po-
slovanja (npr. velikost enote, lastništvo oz. najem zgradbe 
in opreme, delež standardnih in nadstandardnih prostorov, 
starost zgradbe in opreme, status izvajalca – koncesionarji 
imajo v ceni priznane stroške financiranja kot nadomestilo 
za vloženi kapital…). 

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v 
zvezi s socialnimi transferji
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je uveljavljanje socialnih 
transferjev urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (v nadaljevanju  ZUPJS). V skladu s 5. 
členom ZUPJS centri za socialno delo odločajo po tem 
zakonu o pravicah do otroškega dodatka, denarne socialne 
varstvenega dodatka in državne štipendije. Po ZUJPS cen-
tri za socialno delo odločajo tudi do naslednjih subvencij 
in plačil, in sicer do znižanja plačila za programe vrtcev, 
dodatni subvenciji malice za učence in dijake, subven-
ciji kosila za učence, oprostitvi plačil socialnovarstvenih 
storitev, prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za 
plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika, 

subvenciji najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, 
namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega 
najemnega in hišniškega stanovanja, pravici do kritja raz-
like do polne vrednosti zdravstvenih storitev ter pravici do 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova 
po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje. 
Vlada v nadaljevanju odgovarja v zvezi s socialnimi 
transferji ter njihovo višino v zadnjih 10 letih. Zneski 
družinskih prejemkov so se z novim zakonom zaokrožili, 
prvič od leta 2011 pa so se v letošnjem letu uskladili z 
rastjo cen življenjskih potrebščin. Vlada tudi odgovarja, da 
se je skupen znesek otroškega dodatka v letu 2018 zvišal 
predvsem na račun dviga zneskov v 5. in 6. dohodkovnem 
razredu na raven pred ZUJF (v letu 2017) ter ponovne 
uvedbe 7. in 8. dohodkovnega razreda (v 2018), ki sta bila 
z ZUJF zamrznjena. Skupen znesek otroškega dodatka 
pred letom 2012 je višji zato, ker so bili do leta 2012 
do njega upravičeni otroci do 26. leta starosti, po letu 
2012 pa le otroci do 18. leta starosti. Prav tako se je v 
letu 2018 dvignil skupen znesek pri pomoči ob rojstvu 
otroka, saj je bil odpravljen cenzus, ki je bil v 2012 uveden 
kot eden izmed varčevalnih ukrepov z ZUJF. Enako za 
skupen znesek dodatka za veliko družino v 2019. Skupen 
znesek starševskega dodatka se je v letu 2018 znižal, saj 
je več mladih staršev zaposlenih in s tem zavarovanih za 
starševsko varstvo in so upravičeni do starševskega dopusta 
in nadomestila. Skupen znesek sredstev za dve pravici za 
otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, je v zadnjih 
letih precej konstanten, rahel dvig pri dodatku za nego 
je posledica spremembe Pravilnika o kriterijih za uvelja-
vljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo, ki je nekoliko spremenil določene kriterije. Vlada 
tudi poudarja, da so se sredstva od leta 2012 za državne 
štipendije, v skladu z določili Zakona o uravnoteženju 
javnih financ, ki je začel veljati leta 2012, znižala zaradi 
spremembe cenzusa (iz 64% povprečne mesečne plače na 
osebo v družini se je znižal na 53%). Od 1. 1. 2019 je 
cenzus ponovno 64% oziroma 668,53 eur. 
Več si preberite TU.

49. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 49. redni seji med drugim sprejela 
odgovor v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin, iz-
dala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/48-redna-seja-vlade-rs-2/
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zelenem javnem naročanju in sprejela Program odprave 
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. 
in 3. februarja 2019. Prav tako pa je sprejela Opredelitev 
do sklepov  Poročila k problematiki odvzema osebkov 
vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis 
lupus) iz narave.

Odgovor v zvezi s projektom ustanovitve 
pokrajin
Vlada je sprejela odgovor na pobudo komisije DS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj  in interesne 
skupine lokalnih interesov v zvezi s projektom ustanovitve 
pokrajin.
V okviru skupne seje Komisije za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov 
Državnega sveta RS je bila 2. 9. 2019 izražena podpora  
ustanovitvi pokrajin kot nujnemu koraku za decentral-
izacijo in uravnotežen razvoj Slovenije ter zagotavljanju 
kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev Slovenije. Po 
ugotovitvah omenjenih delovnih teles Državnega sveta RS 
se danes soočamo z velikimi razvojnimi razlikami med 
različnimi območji države. Delovni telesi sta v svojem 
stališču izrazili prepričanje, da ustanovitev pokrajin ne 
sme voditi v povečanje  upravno-administrativnega sistema 
države, ampak mora prenosu pristojnosti z države na 
pokrajine slediti tudi prenos kadra in virov financiranja 
oz. fiskalna decentralizacija. 
Ustava RS v 143. členu določa, da je pokrajina samou-
pravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega 
pomena in z zakonom določene zadeve regionalnega pom-
ena. Pokrajine se ustanovijo z zakonom, s katerim se določi 
tudi njihovo območje, sedež in ime. Zakon sprejme državni 
zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V 
postopku za sprejem zakona mora biti zagotovljeno sode-
lovanje občin. Država z zakonom prenese na pokrajine 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, 
mora pa jim za to zagotoviti potrebna sredstva. Za zakon, 
s katerim se določi njihovo območje, sedež in ime, ustava 
zahteva dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. 
Zaradi visokega praga soglasja in razdeljenosti političnih 
interesov, v dosedanjih poskusih ni bilo doseženo politično 
soglasje o tem, kakšne naloge naj bi opravljale pokrajine, 
predvsem pa, koliko naj bi jih bilo. V preteklosti smo bili 
priča več neuspešnim poskusom ustanavljanja pokrajin, 
zadnjemu leta 2008, ko je bil zakonodajni postopek po 
razpisanem posvetovalnem referendumu Državnega zbora 
Republike Slovenije ustavljen. 

Trenutno na podlagi iniciative predsednika Državnega 
sveta Republike Slovenije ter predsednikov vseh treh 
reprezentativnih združenj občin ter pod pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije, skupina strokovnjakov 
pripravlja strokovne podlage za ustanovitev pokrajin. 
Vlada Republike Slovenije je seznanjena s temeljno idejo 
nastanka pokrajin kot projekta, ki naj bi zrasel od spodaj 
navzgor. Zato Vlada podpira, da se proces ustanovitve 
pokrajin nadaljuje v začetih okvirih, s predhodno zago-
tovitvijo ustreznega političnega konsenza občin oziroma 
vseh treh reprezentativnih združenj, katerega cilj je vložitev 
zakonskih predlogov v zakonodajno proceduro. S tem 
bi se pomembno pripomoglo k realizaciji vsebine 143. 
člena Ustave RS oziroma ustanovitvi pokrajin in kasnejši 
vključitvi Vlade RS v nadaljnje aktivnosti pri realizaciji 
projekta ustanavljanja pokrajin.
Kot izhaja iz koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi 
Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018 do 2022 
se vlada te naloge zaveda, saj ugotavlja, da bo ob potrebnem 
družbenem in političnem konsenzu, ki se bo odražal v 
ustavni večini v Državnem zboru Republike Slovenije,  
potrebno izvesti vse potrebno za ustanovitev pokrajin. 

Novela Uredbe o zelenem javnem naročanju
Vlada je, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-
3), izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o zelenem javnem, ki zavezuje naročnike, da pri naročanju 
določenih predmetov dosegajo obvezne okoljske cilje iz 
te uredbe. 
Evropska komisija je na Vlado RS naslovila opozorila 
o nepravilnem prenosu in nepravilni uporabi 6. člena 
Direktive 2012/27/EU, in sicer je obseg izjem, ki jih 
dopušča Direktiva 2012/27/EU, manjši, kot pa je obseg 
izjem, ki jih je opredelil 5. člen Uredbe o zelenem javnem 
naročanju. Zaradi navedenega Uredba o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju ustrezno 
in bolj natančno opredeljuje blago oziroma storitve, pri 
katerih se lahko uporabi izjema od zelenega javnega 
naročanja, če se ti naročajo v humanitarne namene. 
Uredba na področju javnega naročanja hrane tudi zvišuje 
obvezen delež živil iz shem kakovosti v celotni količini 
naročenih živil, ki jih mora doseči naročnik, iz dosedanjih 
15 % na  20 %.

http://www.ds-rs.si/
http://www.ds-rs.si/
http://www.pokrajine.si/people/
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Program odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. 
februarja 2019
Devetega maja 2019 se je vlada seznanila s končno oceno 
neposredne škode zaradi februarskih poplav. Ugotovljeno 
je bilo, da znaša skupna končna ocena neposredne škode 
46.523.467,31 evrov (brez škode v na državnih cestah) 
ter presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna za leto 2019 (3.106.116,00 evrov), s čimer je 
dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi 
posledic naravnih nesreč. 
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč 
je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program 
odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 
3. februarja 2019, in sicer v skupni višini 11.580.000,00 
evrov. Sredstva za leto 2019 se zagotavljajo za izvedbo 
prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni 
višini 5.000.000,00 evrov. V prihodnjih letih se bodo 
sredstva zagotavljala v okviru razpoložljivih sredstev virov 
integralnega proračuna.
Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so 
potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih 
in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere 
lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni 
ukrepi ne bi izvajali.

Opredelitev do sklepov  Poročila k 
problematiki odvzema osebkov vrst rjavega 
medveda in volka iz narave
Vlada je sprejela Opredelitev do sklepov  Poročila k prob-
lematiki odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus 
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. 
V odgovoru vlade je pojasnjeno, da se Zakon o inter-
ventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus 
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave se izvaja. Med 29. 
6. 2019 in 29.8. 2019 je bil opravljen odstrel 89 medvedov, 
do 5. 9. 19 pa sta bila odstreljena dva volkova, in sicer  z 
odločbo ARSO. V pripravi je predpis o odvzemu medveda 
in volka do jeseni 2020. Odstrel zveri se prednostno izvaja 
na območjih, kjer se pojavljajo škode in konfliktne situ-
acije, kar je tudi zahteva Direktive o habitatih. Veljavna 
zakonodaja omogoča povračilo neposredne, nedvoumno 
dokazane škode zaradi zavarovane živalske vrste. Za plačilo 
posredne škode pa bi bilo treba spremeniti zakonodajo. 
O tem je odprta razprava ob spremembah Zakona o 
ohranjanju narave. Možnosti za sofinanciranje države pri 

nabavi zaščitnih sredstev za zmanjševanje ali preprečevanje 
škode na premoženju so praviloma dostopne v primerih 
ponavljajoče škode, s predvideno spremembo zakonodaje 
pa bodo na voljo vsem.  V razpravi je strategija upravljanja 
z medvedom, sledila bo priprava nove različice strategije 
za volka. Reševanje teh vprašanj je poverjeno Strokovni 
skupini za načrtovanje upravljanja velikih zveri in interesni 
delovni skupini za spremljanje politike upravljanja z ve-
likimi zvermi.
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9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

26. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 26. izredni seji Državnega 
zbora RS, ki je potekala 7. 10. 2019, med drugim 
obravnavali predlog proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021, predlog novele Zakona o poko-
jninskem in invalidskem zavarovanju, predlog novele 
Zakona o prevozih v cestnem prometu in predlog novele 
Zakona o dohodnini.

Predlog proračuna Republike Slovenije za 
leto 2020 (DP2020) in Predloga proračuna 
Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021)
Premier Marjan Šarec in finančni minister Andrej Bertoncelj 
sta ob predstavitvi predlogov proračuna za prihodnji 
dve leti povedala, da je Vlada RS predlog proračunov 
za prihodnji dve leti pripravila ob zavedanju umirjanja 
gospodarske rasti, a bosta kljub temu izkazovala presežek 
in bo na voljo več denarja kot doslej.Med prioritetami sta 
izpostavila zdravstvo, znanost, gospodarstvo in varnost.
Premier in finančni minister sta spomnila, da se gos-
podarstvo doma in v svetu ohlaja. Prihodki državnega 
proračuna so za leto 2020 načrtovani v višini 10,82 mili-
jarde evrov, odhodki pa so določeni pri 10,35 milijarde 
evrov. To pomeni proračunski presežek v višini 467,9 
milijona evrov. V letu 2021 se bo najvišji obseg izdatkov 
povečal na 10,45 milijarde evrov, prihodki pa so načrtovani 
v višini 11,11 milijarde evrov. Proračunski presežek se bo 
tako povečal na 656,5 milijona evrov.
Premier je predlog proračunov opisal kot primerno 
ravnotežje med razvojno in socialno naravnanostjo, ob 
čemer je vlada sledila svojim prioritetam - to so zdravstvo, 
znanost, gospodarstvo in obrambno-varnostni sistem. 
Potrdil je Bertoncljeve besede, da ju je vlada pripravila ob 
upoštevanju sicer strogega fiskalnega pravila ter ohranjanju 
javnofinančne vzdržnosti in stabilnosti.
Finančni minister je povedal, da se največ denarja v pri-
hodnjih dveh letih namenja za področje izobraževanja 
in športa, najbolj pa se povečujejo sredstva za znanost in 
informacijsko družbo. Dodatna sredstva se med drugim 

namenja za razvoj obrambnega sistema in prav tako za 
zagotavljanje notranje varnosti, izvajanje nadzora nad 
državnim ozemljem ter za ukrepe migracijske politike. Na 
izziv demografskih sprememb pa vlada odgovarja z novelo 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo 
je sprejela pred kratkim.
Oba sta izpostavila socialno področje. »Nekateri mi očitate, 
da proračuna nista socialna. Res? Naj govorijo številke,« je 
dejal Šarec in ponazoril, da bo letos za socialne transferje 
porabljenih 155 milijonov evrov več kot lani. Spomnil je na 
zvišanje minimalne plače, ohranitev za 30 odstotkov višjega 
zneska denarne socialne pomoči, sprostitev indeksacije so-
cialnih transferjev, redno in izredno uskladitev pokojnin 
v letu 2019.
V naslednjih dneh se bodo s predlogom proračunov sez-
nanila zainteresirana delovna telesa, hkrati pa je začel teči 
tudi rok za vlaganje dopolnil. Te lahko poslanci, poslanske 
skupine, delovna telesa DZ in vlada vlagajo najpozneje 
do 17. oktobra.

Zakon primeren za nadaljnjo obravnavo

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP-2G)
Državni zbor RS je ocenil, da je predlog novele zakona 
o prevozih v cestnem prometu, ki ga je pripravila vlada, 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Z njegovo uveljavitvijo 
se bodo lahko podaljšale koncesije prevoznikom v javnem 
potniškem prometu za dve leti, v tem času pa namerava 
država objaviti nov razpis.
Pravno podlago za podaljšanje koncesijskih razmerjih za ja-
vni potniški promet v cestnem prometu je treba vzpostavitvi 
do 2. decembra in ker razpis ni bil pravočasno izveden, se 
bo lahko obstoječa koncesijska razmerja podaljšalo za dve 
leti, v tem času pa se pričakuje objavo novega razpisa, ki 
bo dolgoročno uredil javni potniški promet.
Koncesije za izvajanje gospodarske javne službe izva-
janja linijskih avtobusnih prevozov potnikov v notranjem 
cestnem prometu so bile od sklenitve leta 2007 večkrat 
podaljšane, nazadnje za obdobje do 2. decembra 2019. 
Leta 2010 je bil sicer objavljen razpis za podelitev koncesij, 
a je Agencija za varstvo konkurence odkrila kartelno do-
govarjanje in udeleženim prevoznikom izrekla globe. Nov 
razpis nato ni bil objavljen, saj so se na infrastrukturnem 
ministrstvu lotili projekta integriranega javnega potniškega 
prometa.
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Z novelo zakona se omogočilo tudi brezplačne prevoze 
v javnem potniškem prometu študentom invalidom, 
medtem ko je za dijake in študente, ki imajo status 
športnika, predvideno, da v kolikor imajo šolo in trening 
na različnih lokacijah, se bodo odslej lahko s subvencioni-
rano vozovnico vozili tako do šole in domov kot tudi do 
kraja športnih aktivnosti.
Na področju javnega potniškega prometa se z novelo 
zakona določajo še namenska sredstva enotne vozovnice. 
Ta potniku omogoča, da lahko potovanje opravi s kombi-
nacijo več vrst prevoza, ker se ob nakupu še ne ve, s katerim 
prevoznim sredstvom in katerim izvajalcem se bo dejansko 
peljal, pa bo kupnina do razdelitve med izvajalce veljala za 
namenski prihodek državnega proračuna.
Z novelo zakona se bo poleg tega v slovenski pravni red 
preneslo evropsko direktivo, ki ureja področje licenc za 
prevoze. Glede pridobivanja temeljnih kvalifikacij in 
rednega usposabljanja voznikov ni bistvenih sprememb, 
se pa zaostrujejo pogoji za upravljavca prevozov. Po novem 
bo namreč lahko neka oseba upravljavec prevozov samo 
v enem podjetju in bo tam morala biti tudi zaposlena.

Zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo

Predlog zakona o spremembi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2G)
Državni zbor RS je ocenil, da Predlog spremembe poko-
jninskega zakona, ki so ga vložili opozicijski poslanci in 
predvideva zvišanje invalidskih pokojnin, ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Predlog bi po navedbah predlagateljev 
izboljšal položaj najbolj ranljivih skupin med invalidskimi 
upokojenci. Tako kot je določena minimalna pokojnina, 
naj bi se določila tudi minimalna invalidska pokojnina, 
ki bi morala biti v višini osnovnega zneska minimalnega 
osebnega dohodka oz. denarne socialne pomoči. Ta po 
zadnji uskladitvi znaša 402 evra. Vlada predloga ne podpira 
in meni, da problematike ni primerno reševati parcialno 
in zgolj za nekatere posameznike znotraj sistema. Za ob-
ravnavo v DZ je že pripravila predlog pokojninske novele, 
po kateri bodo denimo invalidska nadomestila višja. Vlada 
je napovedala, da bodo v nadaljevanju stekla usklajevanja 
tudi za drugi paket pokojninskih sprememb.

Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2V) 
Državni zbor je je odločil, da Predlog zakona o spremembah 
Zakona o dohodnini ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Poslanci opozicije so skozi predlog novele o dohodnini 
vnovič poskušali doseči znižanje stopenj v vseh razredih 
lestvice za odmero dohodnine in zvišanje splošne olajšave. 
Predlagali so, da se meje dohodninskih razredov dvigne 
za 2000 evrov, da se davčne stopnje v vseh dohodninskih 
razredih zniža za po dve odstotni točki, ter da se splošna 
olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, zviša na 4000 
evrov. Davčne olajšave in neto letne davčne osnove naj bi 
se ob tem ponovno začele usklajevati z inflacijo. Te rešitve 
naj bi se uporabile že pri odmeri dohodnine za leto 2019.
Vlada predloga zaradi zmanjšanja javnofinančnih pri-
hodkov ne podpira in ocenjuje, da predlagana rešitev 
neposredno ne predstavlja razbremenitve gospodarstva, 
saj gre za rešitev, s katero bi zvišali le razpoložljiv dohodek 
posameznika.

12. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA
Poslanke in poslanci so na 12. redni seji Državnega 
zbora RS, ki je potekala od 21. 10. 2019 do 29. 10. 
2019, med drugim sprejeli Zakon o Državnem zboru, 
novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, novelo 
zakona za uravnoteženje javnih financ, novelo zakona 
o socialnovarstvenih prejemkih in spremembe štirih 
davčnih zakonov. Predlog pokojninske novele pa so po-
slanci ocenili kot primernega za nadaljnjo obravnavo.

Sprejeti zakoni

Zakon o Državnem zboru (ZDZ)

Poslanke in poslanci so s 73 glasovi za in brez glasu proti 
sprejeli Zakon o Državnem zboru, ki ga je v parlamen-
tarno proceduro vložila skupina 81 poslank in poslancev. 
Prepričani so, da tudi DZ potrebuje svoj zakon, ki bi 
konkretneje uredil tisto, česar ne predpisujeta niti ustava 
niti poslovnik.
Eden od temeljnih ciljev zakona je zagotoviti, da bo DZ 
imel finančno, upravno in varnostno avtonomijo. Tako so 
med drugim predvideli, da DZ samostojno določi sredstva 
za svoje delovanje, a mora pri določitvi in porabi sredstev 
upoštevati javnofinančna načela. Nad porabo sredstev pa 
bo bdelo računsko sodišče.
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Zakon jasno opredeljuje status generalnega sekretarja DZ; 
določa, da je generalni sekretar funkcionar, med nalogami 
katerega je tudi priprava finančnega načrta DZ, ki ga nato 
sprejema kolegij predsednika DZ. Obenem pa z zakonom 
vzpostavljajo tudi podlago za ureditev delovanja služb in 
posebnosti nekaterih delovnopravnih vprašanj.
Zakon ureja okvir organizacije služb DZ, ki bo podrob-
neje urejen z akti DZ in generalnega sekretarja. Uzakonja 
se določene specifike za službe poslanskih skupin, ko je 
delovno razmerje vezano na osebno zaupanje poslancev 
in se pogodba o zaposlitvi sklepa le za določen čas ter 
brez javnega natečaja. Tem javnim uslužbencem bo po 
zakonu pripadel dodatek v višini 12 odstotkov osnovne 
plače. V skladu s prehodnimi določbami bodo sicer ta 
dodatek začeli izplačevati na podlagi pogodb o zaposlitvi, 
sklenjenih v mandatnem obdobju državnega zbora po 
uveljavitvi tega zakona.
Določbe, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev v 
službah poslanskih skupin, pa se smiselno uporabljajo tudi 
za delovna mesta v kabinetu predsednika DZ, ki so vezana 
na osebno zaupanje predsednika. Glede na posebno naravo 
dela DZ v zakonu urejajo tudi posebnosti delovnega časa 
in iz tega izhajajoče pravice zaposlenih, pa tudi njihovo 
pravico do stavke. Na zakonski ravni se ureja področje 
obdelave osebnih podatkov. V zakonu je opredeljeno tudi 
delo DZ v vojnem ali izrednem stanju. Glede varovanja 
DZ se ohranja dosedanja ureditev, po kateri varovanje 
zagotavlja policija, ki mora pri tem zagotoviti spoštovanje 
notranjih pravil in posebnosti varovanja, kot jih določi 
kolegij predsednika DZ. Prevladalo je namreč stališče, da 
je takšna rešitev racionalnejša, kot če bi se DZ odločil za 
svojo varnostno službo. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2G)

Poslanci so s 75 glasovi potrdili novelo zakona o prevozih 
v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 
uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz za 
upokojence. Na predlog SMC, SDS, NSi, SNS so poslanci 
z dopolnilom brezplačni prevoz omogočili tudi vojnim 
veteranom.
Novela zakona bo omogočila brezplačne prevoze v javnem 
potniškem prometu študentom invalidom in registriranim 
športnikom, mladi registrirani in kategorizirani športniki s 
statusom dijaka ali študenta pa bodo subvencionirano vo-
zovnico lahko uporabili tudi za prevoz na vadbe in tekme.

Z dopolnilom v prvi obravnavi je bila dodana tudi pravica 
do brezplačnega javnega prevoza za vse invalide z evropsko 
kartico invalida in že omenjeni brezplačen javni prevoz za 
vse upokojence.
Poslanci na predlog SMC, SDS, NSi in SNS potrdili 
še dopolnilo, s katerim bodo brezplačen javni prevoz 
omogočili vojnim veteranom. Ministrica za infrastruk-
turo Alenka Bratušek je izpostavila, da bo večini veter-
anov brezplačen javni prevoz omogočen v sklopu druge 
kategorije, saj so ti po večini že upokojeni, ali pa imajo 
invalidsko kartico, zaposleni pa bodo iz zakona tako ali 
tako izvzeti.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F) 
Poslanci so s 55 glasovi za in dvema proti potrdili novelo 
zakona za uravnoteženje javnih financ, s katero bruto 
urna postavka za študentsko delo ne bo smela biti nižja 
od 5,4 evra. Sprememba bruto urne postavke, ki trenutno 
znaša 4,89 evra, bo po predlogu začela veljati 1. januarja 
prihodnje leto.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
(ZSVarPre-H)
Poslanci so s 34 glasovi za in 18 proti sprejeli novelo zakona 
o socialnovarstvenih prejemkih, ki ukinja dodatek za de-
lovno aktivnost. Ukinitev dodatka za delovno aktivnost so 
predlagali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti z argumentom, da dodatek nima ena-
kega učinka kot ob uvedbi leta 2012 in ljudi ne spodbuja 
k zaposlovanju, ampak povzroča neaktivnost v času, ko na 
trgu primanjkuje delovne sile.
Dodatek je bil namreč uveden z namenom, da bi tiste, ki 
so se bili pripravljeni vključiti v delo ali pri njem vztrajati, 
dodatno nagradili, hkrati pa je služil kot neke vrste socialni 
korektiv, saj je denarna socialna pomoč takrat znašala le 
230 evrov, medtem ko danes znaša 402 evra in se je skupaj 
z dodatkom zelo približala minimalni plači.
Doslej je dodatek prejemalo nekaj manj kot 10.000 ljudi, 
njegova višina pa se je gibala med 50 in okoli 200 evri. Na 
ministrstvu načrtujejo, da bo država z ukinitvijo dodatka 
na letni ravni privarčevala 16 milijonov evrov, ob čemer 
poudarjajo, da njihov osnovni namen ni varčevanje, pač 
pa brezposelne vzpodbuditi, da se čim prej zaposlijo. 
Poudarjajo tudi, da bodo tisti, ki bodo izgubili dodatek, 
upravičeni do višjih nekaterih drugih socialnih prejemkov.
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Spremembe štirih davčnih zakonov
Poslanci so sprejeli spremembe štirih davčnih zakonov, s 
katerimi se razbremenjuje lestvica za odmero dohodnine, 
po drugi strani pa zvišuje obdavčitev kapitala in uvaja 
minimalna stopnja obdavčitve podjetij. V proračun se bo 
zato steklo manj denarja, a naj bi izpad nadomestili z bolj 
učinkovitim pobiranjem davkov in strožjim nadzorom.
V paketu davčnih sprememb so predlogi sprememb 
zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih 
oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov, posledično so potrebne še 
spremembe zakona o davčnem postopku. 
Meje v vseh petih razredih lestvice za odmero dohodnine 
se bodo zvišale, v najvišjega s 50-odstotno stopnjo davka 
se bodo po novem uvrščali zavezanci z neto letno davčno 
osnovo nad 72.000 evrov, kar je približno 1000 evrov več 
kot zdaj. Stopnja davka v najnižjem razredu ostaja pri 16 
odstotkih, z njo pa bodo po 1. januarju 2020 obdavčeni 
zavezanci z neto letno davčno osnovo do 8500 evrov (sedaj 
do 8021,34 evra).
V drugem in tretjem dohodninskem razredu se bo stopnja 
davka znižala s 27 na 26 odstotkov oz. s 34 na 33 odstotkov, 
s čimer se bo po navedbah vlade razbremenilo predvsem 
tiste v srednjem dohodninskem razredu, ki največ prisp-
evajo k dodani vrednosti na ravni države. 
Ob zmanjševanju obremenitve dela pa potrjene davčne 
spremembe prinašajo zvišanje obremenitve kapitala. 
Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od 
obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se bo zvišala s 
25 na 27,5 odstotka. Enako velja za obdavčitev dobičkov 
od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov kot tudi 
obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Se 
pa bo pri najemninah z 10 na 15 odstotkov zvišal odstotek 
normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju 
davčne osnove.
Zaradi sprememb pri dohodnini je pričakovati izpad 
prihodkov za 135 milijonov evrov, ob čemer je bilo 
opozorjeno, da je dohodnina pomemben vir financiranja 
lokalne samouprave in bo torej za financiranje nalog občin 
na voljo manj denarja.
Od zvišanja obdavčitve kapitala država pričakuje dodatnih 
17 milijonov evrov prihodkov letno, še 47 milijonov evrov 
pa naj bi se v proračun nateklo na račun sprememb pri 
obdavčitvi podjetij. Spremembe vseh štirih zakonov tako 
prinašajo negativen učinek za državni proračun. 

Zakon primeren za nadaljnjo obravnavo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2I)
Poslanci so s 53 glasovi za ocenili, da je predlog poko-
jninske novele primerne za nadaljnjo obravnavo. Predlog 
pri moških postopno zvišuje odmerni odstotek za izračun 
pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe na 63,5 
odstotka, medtem ko za ženske taka odmera že velja. 
Prehodno obdobje za zvišanje odmernega odstotka za 
moške bo po predlogu trajalo do 1. januarja 2025.
Pokojnina upravičenke oz. upravičenca se bo po predlogu 
za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri 
otroke. Pri tem je predlagan pogoj, da se zavarovanka oz. 
zavarovanec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala 
v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi 
otroka upokoji prej.
Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev 
za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg 
plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku 
treh let 20 odstotkov.
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

TRETJA SKUPINA OBČIN PREJEMNIC 
SREDSTEV ZA BREZPLAČNI DOSTOP 
DO SPLETA
Evropska komisija je objavila rezultate tretjega razpisa v ok-
viru pobude WiFi4EU za brezplačni dostop do brezžičnega 
interneta na javnih mestih, ki je potekal septembra letos. 
Skupna vrednost razpisa je nekaj manj kot 27 milijonov 
evrov, bone v vrednosti 15.000 evrov pa bo prejelo 1780 
občin. Med njimi je 32 slovenskih.
Na razpis se je prijavilo približno 11.000 občin iz vseh 
sodelujočih držav, in sicer iz članic EU, Islandije in 
Norveške, so sporočili iz Bruslja. Sredstva pa so bila tako 
kot v prejšnjih razpisih razdeljena po vrstnem redu pre-
jetih prijav. Skupna vrednost tretjega razpisa je bila 26,7 
milijona evrov. 
Med prejemniki je tudi 32 slovenskih občin. Bone bodo 
tako prejele občine Radeče, Mozirje, Bohinj, Lovrenc 
na Pohorju, Podlehnik, Braslovče, Rečica ob Savinji, 
Brezovica, Dobje, Gorenja vas-Poljane, Brda, Luče, 
Pesnica, Šempeter-Vrtojba, Nazarje, Odranci, Miklavž 
na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Središče ob Dravi, 
Ormož, Cankova, Miren-Kostanjevica, Log-Dragomer, 
Dol pri Ljubljani, Renče-Vogrsko, Logatec, Mokronog-
Trebelno, Dravograd, Kranjska Gora, Vipava, Tabor in 
Šalovci. 
V okviru prejšnjih dveh razpisov je bone prejelo 6200 
občin, pri čemer je bila skupna vrednost prvega razpisa 42 
milijonov evrov, drugega pa 51 milijonov evrov. S prejetimi 
sredstvi bodo lahko občine vzpostavile brezžične dostopne 
točke na javnih mestih oz. v parkih, na trgih, v javnih 
zgradbah, knjižnicah in zdravstvenih ustanovah. 
Denarna podpora v znesku 15.000 evrov na občino je na-
menjena izgradnji omrežij, ki se ne prekrivajo z zasebnimi 
ali javnimi brezplačnimi storitvami brezžičnega interneta 
primerljive kakovosti na istih javnih mestih. Občine bodo 
morale točke vzdrževati najmanj tri leta.
EU bo do konca leta 2020 objavila še en razpis v okviru 
sheme, pobuda WiFi4EU pa bo po ocenah komisije pri-
pomogla k uresničevanju vizije, da bodo imeli vsa evropska 
mesta in vasi v glavnih prostorih javnega življenja do leta 
2020 prosto dostopno spletno povezavo.

DRŽAVNI SVETNIKI KRITIČNI 
DO PREDLOGOV DRŽAVNIH 
PRORAČUNOV ZA LETI 2020 IN 2021 
IN DO ZIPRS2021
Državni svetniki so na svoji 22. redni seji, ki je potekala 
16. oktobra 2019 v občini Kanal na Soči, med drugim 
obravnavali predloga proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 ter predlog Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. 
Po mnenju državnih svetnikov sta proračuna za prihod-
nji dve leti premalo razvojno in investicijsko naravnana. 
Enostransko določena višina povprečnine pa je bila razlog, 
da tudi tokrat niso podprli predloga zakona o izvrševanju 
proračunov za prihodnji dve leti.
Državni svetniki menijo, da sta predloga proračunov pre-
malo razvojno naravnana, saj so investicije v infrastrukturo 
na področju kulture, šolstva (šole in vrtci), sociale (domovi 
za starejše) ali državnih cest podhranjene. V občinah, še 
posebej v tistih z izrazitim trendom naraščanja prebival-
stva, se pojavljajo nove potrebe po gradnji objektov za 
predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje. Pri tem 
pa se občine soočajo s težavami financiranja, saj lastnih 
sredstev za te namene nimajo, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport pa gradnje tovrstnih objektov že več let 
ne sofinancira. Državni svetniki menijo tudi, da se nameni 
premalo sredstev za gradnjo domov za starejše, kar je z vi-
dika starajoče se družbe nerazumljivo. Kot problematično 
ocenjujejo tudi financiranje cestne infrastrukture v 
občinah, kjer so bili projekti že načrtovani za 2019, a 
ostajajo nerealizirani zaradi pomanjkanja oz. znižanja 
proračunskih sredstev. Opozarjajo tudi na neučinkovito 
črpanje evropskih kohezijskih sredstev aktualne finančne 
perspektive in podhranjenost kulturnega sektorja, ki kljub 
gospodarski rasti še zmeraj ne dosega višine sredstev pred 
finančno krizo.
Na neodobravanje državnih svetnikov pa je naletel zlasti 
predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021, saj Vlada RS z združenji 
občin ni sklenila dogovora o višini povprečnine in jo je 
določila sama. Državni svet tako opozarja na neustreznost 
veljavne zakonske ureditve, ki Vladi omogoča enostransko 
določitev višine povprečnine, ki ne zagotavlja primernega 
financiranja lokalne samouprave. Če so naloge zakonsko 
določene in obstaja ocena potrebnih sredstev za njihovo 
izvajanje, je treba sredstva zagotoviti in pogajanj sploh 
ne bi smelo biti. Državni svetniki opozarjajo še, da v 
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zvezi s pripravo predloga sprememb zakonodaje, ki bo 
zmanjšala stroške občin, še vedno ni zagotovila, da bo 
Zakon o zmanjšanju stroškov občin začel veljati 1. 1. 2020 
in bodo občine s tem datumom dejansko razbremenjene 
plačevanja določenih storitev (npr. plačilo zdravstvenega 
zavarovanja brezposelnih, financiranje nalog družinskega 
pomočnika in mrliško pregledne službe). Tako v občinah 
ne vedo, ali lahko proračune prilagodijo pričakovanjem, 
da bodo določene naloge iz občin prenesene na državo.
Mnenje k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 je tako Državnemu 
svetu RS kot Državnemu zboru RS poslalo tudi Združenje 
občin Slovenije in je dostopno TU.
Prav tako pa je Združenje občin Slovenije že konec sep-
tembra 2019 poslalo Ministrstvu za javno upravo poziv, 
da Vladi RS čimprej predlaga v obravnavo predlog Zakona 
o finančni razbremenitvi občin, saj v kolikor le-tega Vlada 
RS v kratkem ne bo obravnavala, obstaja velika bojazen, da 
do finančnih razbremenitev občin, ki bi jih zakon prinesel 
v letu 2020, ne bomo prišli.

PIRANSKI OBČINSKI SVETNIKI 
POTRDILI KANDIDATURO OBČINE ZA 
EPK 2025 
Piranski občinski svetniki so na oktobrski seji potrdili pred-
log sklepa o kandidaturi Občine Piran za naziv Evropske 
prestolnice kulture (EPK) v letu 2025. Piran je vodilna 
občina skupne kandidature štirih obalnih občin, ki jo 
za ta naziv pripravljajo z imenom Piran-Pirano 4 Istria 
2025. Ostale tri, Koper, Izola in Ankaran, bodo o tem 
še glasovale.
Župani vseh štirih obalnih mest so se na pobudo piran-
skega župana srečali marca letos in izrazili željo po večjem 
sodelovanju na področju kulture. Za prijavo kandidature 
za EPK 2025 so se odločili iz želje po skupni promo-
ciji kulturnih dejavnosti kot enotne čezmejne destinacije 
kulturnega turizma evropske razsežnosti. Po preučitvi 
možnosti skupne prijave so poleti podpisali pismo o 
nameri, s čimer je namera o skupni kandidaturi za EPK 
postala uradna.
Piran in partnerska mesta se nameravajo prijaviti z imenom 
Piran-Pirano 4 Istria 2025. Številka 4 predstavlja štiri 
obalna mesta, v angleščini pa lahko pomeni tudi »za«. 
Ime tako lahko pomeni Piran-Pirano za Istro 2025. Ožjo 
delovno skupino za pripravo kandidature vodi zunanja 

strokovna sodelavka Martina Gamboz, poleg nje pa ak-
tivno sodelujejo tudi drugi domači in tuji strokovnjaki.
Kandidatura želi presegati meje, zato se po besedah Kuzme 
nadejajo, da bi se projektu pridružila tudi Trst in Pulj 
oziroma Italija in Hrvaška, če ne dejansko, pa vsaj na 
simbolni ravni.
EPK je najpomembnejša pobuda Evropske unije na 
področju kulture. Naziv vsako leto nosita dve evropski 
mesti iz različnih držav. Kandidaturo za leto 2025, ko ga 
bosta nosili mesti v Sloveniji in Nemčiji, je napovedalo 
šest mest, poleg Pirana še Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, 
Lendava in Ptuj. Rok za oddajo kandidature je 31. de-
cember 2019.

TRAJNOSTNO MOBILNOST STA LETOS 
NAJBOLJ AKTIVNO PROMOVIRALI 
OBČINI MARIBOR IN KOČEVJE
Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki je namenjen 
zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju 
trajnostne mobilnosti, se je letos med 16. in 22. septembrom 
v Sloveniji pridružilo rekordnih 80 občin. Na zaključnem 
dogodku v Kopru so organizatorji razglasili zmagovalni in 
najbolj aktivne občine. Zmagovalki letošnjega ETM, ki je 
potekal na temo hoje kot trajnostnega načina mobilnosti, 
sta Mestna občina Maribor in Občina Kočevje. Posebna 
priznanja za aktivne občine so prejele še Mestni občini 
Novo mesto in Nova Gorica ter občine Medvode, Krško, 
Brežice in Sevnica.  
V Sloveniji poteka ETM od leta 2002, letos pa se ga je prvič 
udeležilo 80 občin, ki so promovirale trajnostno mobil-
nost in uporabo potovalnih načinov, kot so javni potniški 
promet, kolesarjenje in hoja. Ker v Sloveniji izmed vseh 
sektorjev največji delež toplogrednih plinov prispeva ravno 
promet, od tega večji del motoriziran cestni promet, je 
naraščajoča udeležba lokalnih okoljih v ETM spodbudna. 
Občine so septembra pripravile najrazličnejše aktivnosti.  
V Občini Kočevje so z namenom uporabe trajnostnih 
potovalnih načinov pripravili pester tedenski program, ki 
je vključeval tudi vodene sprehode z iskanjem izboljšav 
za pešce. Najbolj aktivne občine so bile tudi še Medvode, 
Krško, Brežice in Sevnica. V Medvodah so med drugim 
izvajali merjenje zdravstvenih parametrov in osveščali 
občane o koristih hoje.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/mnenje-k-predlogu-zakona-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2020-in-2021/
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NA MIRNI VEČ NALOŽB ZA 
IZBOLJŠANJE BIVANJA 
Na Mirni na Dolenjskem se obeta v bližnji prihodnosti več 
naložb za izboljšanje bivanja. Na Sokolski ulici nameravajo 
zgraditi nove stanovanjske bloke, v kompleksu nekdanjega 
Preventa bodo uredili prostore za otroški vrtec, knjižnico 
in glasbeno šolo, v nekdanjih skladiščih pa trgovski center. 
Mirnčani čakajo tudi gradnjo krajevne obvoznice.
Mirnski župan Dušan Skerbiš je ob predstavitvi omenjenih 
projektov povedal, da si na Mirni v prihodnjih dveh letih 
obetajo gradnjo novih stanovanjskih blokov s 46 stanovanji. 
Napovedal je tudi, da se bo občina v prihodnjih dveh letih 
lotila ureditve novega osemoddelčnega otroškega vrtca, 
knjižnice in glasbene šole, pri čemer računa na poslovni 
kompleks nekdanjega Preventa, ki je v lasti podjetja Bartog. 
Občina je s to družbo že podpisala pismo o nameri nakupa.
Gre za del sicer 5300 kvadratnih metrov pokrivajočega 
kompleksa in stavbo z 2500 kvadratnimi metri površine, 
ki jo želijo preurediti v vrtec s knjižnico in prostori za 
glasbeno šolo. Ob stavbi želijo urediti zelenice in postaviti 
igrala.
Občina namerava poskrbeti tudi za ustrezno prometno 
ureditev. Celotna naložba naj bi stala skoraj dva milijona 
evrov. Terenska dela nameravajo začeti leta 2021, ko naj 
bi pristojno ministrstvo objavilo razpis za sofinanciranje 
tovrstnih naložb.
Na predstavitvi so govorili tudi o krajevni obvoznici, ki 
bo Mirno razbremenila gostega tranzitnega promet in 
zagate s preozkim kamnitim mostom. Gradnjo približno 
1,8-kilometrske obvoznice, za katero si prizadevajo več 
desetletij, pričakujejo leta 2021, gradnja pa naj bi vzela 
približno leto dni. Gradnja omenjene državne ceste prvega 
reda, ki bo med drugim obsegala večjo premostitev reke 
Mirna, naj bi po prednaložbeni oceni stala približno pet 
milijonov evrov, glavnina denarja pa bo državni strošek. 
Trasa teče ob zdajšnji železnici, četrtina trase pa sodi v 
sosednjo Občino Šentrupert, ki sodeluje pri tem projektu.

SLOVENIJA V LETU 2018 POČRPALA 
LE 24 ODSTOTKOV EVROPSKIH 
SREDSTEV
Da je Slovenija pri črpanju evropskih sredstev med slabšimi 
v Evropi, je nedavno tega opozorilo Evropsko računsko 
sodišče. Slovenije je konec lanskega leta porabila 24,2 

odstotka sredstev, kar je za peto leto izvajanja finančnega 
okvira razmeroma malo. Ob predstavitvi letnega poročila 
evropskih revizorjev v Bruslju je bilo tako pojasnjeno, da je 
Slovenija konec leta 2018 porabila 24,2 odstotka sredstev 
evropskih strukturnih in investicijskih skladov, kar je malo, 
sploh v primerjavi s petim letom prejšnjega okvira, ko je 
bila poraba že 37-odstotna. Prav tako je Slovenija tudi 
ena od držav z največjo razliko med porabo konec leta 
2018 in 2011. 
S 24,2-odstotno porabo je bila pod povprečjem v EU-ja, 
ki znaša 27,3 odstotka, medtem ko je peto leto prejšnjega 
finančnega okvira znašalo 33,4 odstotka, ko je bila Slovenija 
tedaj boljša od povprečja. Lani je bila po črpanju sredstev 
peta najslabša, letos je šesta. Prehitela je zgolj Slovaško. 
Slabše od Slovenije so poleg Slovaške še Španija, Italija, 
Malta in Hrvaška, ki je na repu, je razvidno iz tabele sodišča. 
Najboljša je Finska, ki je porabila že več kot polovico 
sredstev. Revizorji pojasnjujejo, da je delno lahko razlog 
razlike v letnem črpanju evropskih sredstev pripisati temu, 
da se je Slovenija v letih 2014 in 2015 ukvarjala predvsem 
s črpanjem v okviru prejšnjega finančnega okvira, zato je 
nekoliko pozneje začela črpati tekoča sredstva. Delno je 
zamudo mogoče pripisati razmeroma poznemu sprejetju 
pravnih podlag na evropski ravni, del problema pa izvira 
tudi iz tega, da je sedanji finančni okvir zahtevnejši kot 
prejšnji, zato je več težav s prilagajanjem svojih programov 
novim pravilom. 
Na vprašanja medijev kako je z vračilom že izplačanih 
predujemov, revizorji pojasnjujejo, da je Evropska komisija 
od članic, ki niso izkoristile vsega načrtovanega obsega 
sredstev, ki jim je bil na voljo, zahtevala vračila že izplačanih 
predujmov, in sicer  v višini okoli osem milijard evrov. Ta 
plačila so bila potem namenjena drugim članicam, ki so za 
obdobje od julija 2016 do junija 2017 izvedle več naložb, 
kot so načrtovale. 
Slovenija je v letu 2018 pridobila dokončno odobritev 
73 milijonov evrov sredstev iz treh kohezijskih skladov, ki 
so povezana z naložbami, izvedenimi v obdobju od julija 
2016 do junija 2017. Slovenija je edina država, ki v letu 
2018 še ni vzpostavila sistema kazalnikov za spremljanje 
smotrnosti izvajanja programov, financiranih z evropskimi 
sredstvi, temveč ji je to uspelo šele leta 2019. 
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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

•	 Povabilo posredniškim organom k oddaji vloge za 
posredovanje predloga operacije energetske prenove 
stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 
2021 – do porabe sredstev oz. najkasneje do 25. 
11. 2019

•	 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 izbor operacij »Razvoj in preizkušanje 

storitev socialnega vključevanja invalidov« - 29. 11. 
2019

•	 Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, 
razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in 
promocije športa ter družbene in okoljske odgovor-
nosti v športu v letu 2020 – 11. 11. 2019

•	 Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objek-
tov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 
in 2022 – 11. 11. 2019

•	 Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih 
destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - 18. 
11. 2019, 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

12  KORISTNE INFORMACIJE

OBJAVA VZORCA ODLOKA O 
PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH 
ZEMLJIŠČ IN ODLOKA O PODLAGAH 
ZA PDMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO 
KOMUNALNO OPREMO
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo vzorec odloka 
o  programu opremljanja stavbnih zemljišč in vzorec odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo. Vzorci odlokov so objavljeni na 
spletni strani https://www.gov.si/teme/zemljiska-politika/ 
v poglavju Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni 
prispevek. 
Opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega 
prispevka urejata Zakon o urejanju prostora in Uredba 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunal-
nega prispevka. V pristojnosti občin je, da sprejmejo 
odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opreme in programe opremljanja 
stavbnih zemljišč ter vodijo postopek odmere komunal-
nega prispevka. ZUreP-2 določa le splošna pravila glede 
vsebine programov opremljanja in odlokov o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo,  podrobneje pa vsebino odlokov določa uredba. 
Podrobnejša vsebina in oblika programa opremljanja je 
v uredbi določena v členih 3-15, podrobnejša vsebina in 
oblika odloka o podlagah za odmero komunalnega prisp-
evka za obstoječo komunalno opremo pa v členih 21 – 27. 
Pripravljeni so naslednji trije vzorci odlokov:
•	 odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč,
•	 odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo,
•	 odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo ob upoštevanju 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. 

Vsebina vzorcev splošnih odlokov je pripravljena v skladu z 
usmeritvami, da se v občinske odloke ne prepisuje vsebin, 
ki jih urejajo drugi državni predpisi, temveč le tiste vsebine, 

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
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1202/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1202/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1202/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predl-1202/
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
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100001/javni-razpis-za-sofinanciranje-pilotnih-projektov-razvoj-in-preizkusanje-storitev-socialnega-vkljucevanja-invalidov-st--5443-2201911-ob-313519
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100001/javni-razpis-za-sofinanciranje-pilotnih-projektov-razvoj-in-preizkusanje-storitev-socialnega-vkljucevanja-invalidov-st--5443-2201911-ob-313519
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100005/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-sportnih-programov-razvojne-dejavnosti-v-sportu-sportnih-prireditev-in-promocije-sporta-ter-druzbene-in-okoljske-odgovornosti-v-sportu-v-letu-2020-ob-313719
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100005/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-sportnih-programov-razvojne-dejavnosti-v-sportu-sportnih-prireditev-in-promocije-sporta-ter-druzbene-in-okoljske-odgovornosti-v-sportu-v-letu-2020-ob-313719
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100005/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-sportnih-programov-razvojne-dejavnosti-v-sportu-sportnih-prireditev-in-promocije-sporta-ter-druzbene-in-okoljske-odgovornosti-v-sportu-v-letu-2020-ob-313719
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100005/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-sportnih-programov-razvojne-dejavnosti-v-sportu-sportnih-prireditev-in-promocije-sporta-ter-druzbene-in-okoljske-odgovornosti-v-sportu-v-letu-2020-ob-313719
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100004/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-gradnje-sportnih-objektov-in-povrsin-za-sport-v-naravi-v-letih-2020-2021-in-2022-ob-313619
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100004/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-gradnje-sportnih-objektov-in-povrsin-za-sport-v-naravi-v-letih-2020-2021-in-2022-ob-313619
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006100004/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-gradnje-sportnih-objektov-in-povrsin-za-sport-v-naravi-v-letih-2020-2021-in-2022-ob-313619
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006200002/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020-in-2021-ob-322119
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006200002/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020-in-2021-ob-322119
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019006200002/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020-in-2021-ob-322119
https://www.gov.si/teme/zemljiska-politika/
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katerih določitev je v pristojnosti občin.  Poudarjamo, da 
so vzorci odlokov pripravljeni kot usmeritve občinam pri 
pripravi občinskih odlokov. Vsebina vzorcev odlokov je 
zgolj priporočilnega značaja in za občino ni zavezujoča. 
Pri odloku o podlagah za odmero komunalnega prisp-
evka za obstoječo komunalno opremo želimo opozoriti 
na možnost poenostavitve  izdelave odloka, za katero se 
lahko občina odloči na podlagi določbe 24. člena uredbe. 
Ta določba občini omogoča, da stroške na enoto mere 
za obstoječo komunalno opremo ne določa sama, pač pa 
jih povzame iz Pravilnika o podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč 
s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list 
RS, št. 66/18 - v nadaljevanju: pravilnik). V primeru, 
če se občina odloči za zgoraj navedeno poenostavitev, ni 
potrebno določiti stroškov obstoječe komunalne opreme, 
v  odloku pa se navede, da se uporabijo stroški na enoto 
mere iz pravilnika (glej 4. člen vzorca odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ob upoštevanju povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč). 

USMERITVE ZA OBLIKOVANJE 
IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OPPN V 
SKLADU Z ZAKONOM O UREJANJU 
PROSTORA (ZUreP-2) 
Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo dopis, v 
katerem ugotavlja, da občine intenzivno pripravljajo in 
sprejemajo občinske podrobne prostorske načrte oziroma 
njihove spremembe in dopolnitve po postopku, ki je pred-
pisan z Zakonom o urejanju prostora. V skladu s 118. 
členom ZUreP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na 
odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo 
OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe 
občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja 
priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN 
niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za 
pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena 
ZUreP-2.
Izhodišča za pripravo OPN/OPPN so novost v prostorski 
zakonodaji. Gre za predhodno fazo, namenjeno širšemu 
razmisleku o tem, na kakšen način, kje in v kakšnem ob-
segu bo občina izvedla cilje svojega prostorskega razvoja. 
Poleg tega gre tudi za oceno finančnih posledic, ki jih 

odločitve v prostorskih aktih potegnejo za seboj. Faza 
izhodišč predstavlja neke vrste projektno nalogo za pripravo 
OPN/OPPN, ki pa mora nujno potekati že s sodelovanjem 
javnosti. Gre za fazo, ki omogoča podajanje in zbiranje 
različnih pobud in predlogov glede različnih potreb in 
interesov v prostoru, kar skladno z načelom ekonomičnosti 
postopka v kasnejših fazah priprave praviloma ne pride več 
v poštev. Izhodišča morajo biti pripravljena do te mere, 
da bodo nosilcem urejanja prostora omogočala podajo 
mnenja o tem, ali se v postopku priprave prostorskega akta 
izvede tudi celovita presoja vplivov na okolje. 
Izhodišč za pripravo OPPN ni treba pripravljati v primeru, 
ko ustrezne usmeritve in odločitve vsebuje že sam OPN, 
ki predvideva pripravo OPPN na določenem območju. 
Izhodišča pa se pripravijo, če OPPN ni predviden v OPN 
in se pripravlja zaradi potrebe občine ali pobude inves-
titorja ali če so usmeritve in odločitve iz OPN premalo 
vsebinske.
Kadar se OPPN pripravlja na podlagi pobude investitorja, 
se lahko pobuda investitorja šteje za izhodišča, če vsebuje 
vse elemente iz 108. člena ZUreP-2, kar je potrebno tudi 
za uspešno sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih. 
Pri tem mora pobuda, poleg vsebine iz tretjega odstavka 
118. člena ZUreP-2, vsebovati tudi navedbo potrebnih in-
vesticij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 
in družbeno infrastrukturo ter okvirne roke za izvedbo, 
kot je to določeno za vsebino izhodišč v prvem odstavku 
108. člena ZUreP-2. 
Pri pripravi izhodišč za OPPN je, tako kot pri postopku 
priprave OPN, treba vključevati javnost. Iz tretjega odstav-
ka 108. člena ZUreP-2 izhaja, da občina pri oblikovanju 
izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v ob-
liki zbiranja predlogov in pripomb, izvedbe javnih posvetov 
in delavnic in se posvetuje z nosilci urejanja prostora ter 
drugimi udeleženci urejanja prostora.
Z ZUreP-2 je predvideno, da je faza oblikovanja izhodišč 
za pripravo prostorskega akta bolj vsebinska kot do sedaj, 
saj je treba spremljati stanje v prostoru, ga analizirati, 
upoštevati razvojne dokumente in hierarhično višje pros-
torske akte. Postopek priprave akta se ne bi smel začeti le 
na podlagi pobud investitorjev, praviloma pomanjkljivo 
utemeljenih in brez kritičnega tehtanja izvedljivosti ozi-
roma posledic za druge udeležence urejanja prostora. Šele 
na podlagi izhodišč, ki bodo preverjena in sooblikovana 
s strani javnosti in drugih udeležencev urejanja prostora, 
kadar je to glede na zahteve ZUreP-2 potrebno, bo župan 
lahko sprejel sklep o pripravi OPPN.
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Glede postopka priprave OPPN je ministrstvo že izdalo 
ustrezne usmeritve in  navodila, ki so objavljena na spletni 
strani ministrstva.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIMERNA PORABA, DOHODNINA IN 
FINANČNA IZRAVNAVA ZA LETI 2020 
IN 2021
S strani Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo, da so 
na spletnem portalu državne uprave objavljeni prehodni 
podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in 
finančne izravnave za leti 2020 in 2021.
Povprečnina za leto 2020 je skladno s predlaganim 54. 
členom ZIPRS2021 predlagana v višini 589,11€, za leto 
2021 pa v višini 588,30€. 
Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam zadostuje 
za pokritje vseh pripadajočih sredstev, zato v letih 2020 
in 2021 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave 
iz državnega proračuna niso predvidena.
Celoten dopis je na voljo TU.

POJASNILA K PRIPOMBAM 
NOVELE ZAKONA O INTEGRITETI IN 
PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Ministrstvo za pravosodje je na svojih spletnih straneh 
objavilo odgovore na podane pripombe k predlogu novele 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pripombe 
k noveli zakona je večkrat poslalo tudi Združenje občin 
Slovenije. 
Tako med drugim pojasnjujejo, da bodo funkcionarji 
(in drugi zavezanci), kot do sedaj, poročali svoje lastno 
premoženjsko stanje. Ob nastopu in prenehanju funkcije 
bodo poročali celotno premoženje, spremembe pa le, ko 
za posamezno postavko pride do spremembe večje od 
10.000 evrov. Namesto zbiranja podatkov o spremembah 
čez vse leto, bo po novem potrebno poročati v 30 dneh 
po spremembi. 
Celotno premoženje zavezancev za prijavo premoženjskega 
stanja na podlagi novele ZIntPK-C ne bo objavljeno. 
Objavili se bodo le podatki o spremembah premoženjskega 
stanja, torej premoženja pridobljenega v času opravljanja 
funkcije. 

Pojasnjujejo tudi, da novela predvideva spremembo defin-
icije družinskih članov. Po novem se bo med družinske 
člane štelo tudi osebe, ki s posameznikom bivajo na istem 
naslovu (sostanovalce). Sicer ne gre za družinske člane v 
tradicionalnem smislu, gre pa za osebe, ki jih vežejo podobne 
okoliščine, zaradi česar lahko pride do nasprotja interesov, 
enako kot pri družinskih članih v tradicionalnem smislu. 
Širitev definicije pomeni, da bodo razmerja sostanovalcev 
zajeta tudi v institute daril in omejitve poslovanja, to pa 
bo otežilo prikrivanje neupravičeno pridobljenih koristi. 
Predlagana je bila sprememba, na podlagi katere bi lahko 
župani tudi člani nadzornih organov javnih gospodarskih 
družb v lasti občine, da bi na ta način bolj racionalno 
in hitreje izvajali naloge. Sprememb na tem področju ne 
bo. Pripravljavec novele zakona kot razlog za obstoječo 
ureditev, ki se z novelo ne spreminja, navaja ločitev funk-
cije nadzora, ki jo opravlja občina, od funkcije vodenja 
družbe. Dodajajo, da interes javnega podjetja ni vedno 
identičen kot interes občine, prav tako pa je običajno, 
da lastniki (občina) nadzirajo delo nadzornikov. Institut 
nezdružljivosti funkcije je tako eden izmed ukrepov za 
zmanjšanje nasprotja interesov. Namen ureditve je tudi 
preprečevanje kopičenja različnih funkcij, pooblastil 
in vlog v eni osebi, s tem pa se preventivno zmanjšuje 
možnost zlorabe položaja. 
Celotno pojasnilo je dostopno TU.

POZIV K SODELOVANJU PRI 
IMPLEMENTACIJI PROSTORSKE 
IN GRADBENE ZAKONODAJE TER 
UVAJANJU ELEKTRONSKEGA 
POSLOVANJA
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja nam je poslalo prošnjo, da občinam 
posredujemo poziv k sodelovanju pri implementaciji pro-
storske in gradbene zakonodaje ter uvajanju elektronskega 
poslovanja.
MOP izvaja več aktivnosti, s katerimi želi implementirati 
prostorsko in gradbeno zakonodajo ter uvesti elektronsko 
poslovanje. Cilj elektronskega poslovanja na področju 
urejanja prostora je usklajeno upravljanje s prostorom in 
učinkovitejše gospodarjenje z nepremičninami.
Ker se ZUreP-2 na lokalni ravni izvaja še precej zadržano, 
želijo na ministrstvu pripraviti pilotni projekt, s katerim 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostor-pomembni-dokumenti/5943fbcdde/Usmeritve_priprava_OPPN.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Usmeritve_za_oblikovanje_izhodisc_z_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Primerna_poraba_...___2020__002_.pdf
https://www.gov.si/novice/2019-10-07-predlog-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-integriteti-in-preprecevanju-korupcije-zintpk-c/
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bomo na konkretnem testnem primeru karseda celovito 
implementirali določbe ZUreP-2 in ponudili učinkovite 
rešitve na področju prostorskega načrtovanja, komunalnega 
opremljanja zemljišč in upravljanja z nepremičninami.
Sodelujoče občine in razvojne regije morajo biti priprav-
ljene tudi kadrovsko in finančno sodelovati v pilotnem 
projektu.
Več informacij je na voljo TU.

ODMERA SORAZMERNEGA DELA 
LETNEGA DOPUSTA IN REGRESA ZA 
LETNI DOPUST
Ministrstvo za javno upravo je posredovalo dopis, v 
katerem pojasnjujejo odmero sorazmernega dela letnega 
dopusta in regresa za letni dopust.
Dopis s pojasnili in primeri izračunov, si lahko v celoti 
ogledate TU. 

OBVESTILO O UPORABI NIŽJE 
STOPNJE DDV PRI STORITVAH 
ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA CEST IN 
JAVNIH POVRŠIN
Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem 
nas obveščajo, da so na spletni strani Finančne uprave 
Republike Slovenije (FURS) objavili pojasnilo, v zvezi s 
stopnjo DDV od storitev čiščenja in vzdrževanja cest in 
javnih površin in drugih storitev javne higiene.
Obvestilo vam  v celoti prilagamo TU.

PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA 
PRIPRAVO PRORAČUNOV OBČINE ZA 
LETI 2020 IN 2021
Ministrstvo za finance je poslalo obvestilo o objavi 
Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine 
za leti 2020 in 2021.
Priročnik je na voljo TU. 
Obvestilo finančnega ministrstva pa je v celoti objavljeno 
TU. 

PLAČEVANJE UPRAVNIH TAKS
S strani Ministrstva za finance smo prejeli pojasnila v zvezi s 
plačevanjem upravnih taks. To poteka skladno z Zakonom 
o upravnih taksah. Upravne takse pa se plačujejo za tiste 
dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa, ki je 
priloga navedenega zakona. Organi občin zaračunavajo 
upravno takso po tarifnih številkah od 1 do 10, 30, 36 
in 37.
Plačevanje in razporejanje obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov na podračune JFP in podračune 
proračunskih uporabnikov mora potekati skladno s 
Pravilnikom o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev 
in drugih javnofinančnih prihodkov.
Celoten dopis je  na voljo TU. 

POBUDA NEPROFITNEGA ZDRUŽENJA 
»EVROPSKE PRESTOLNICE IN MESTA 
ŠPORTA« - ACES EUROPE
S strani evropskega poslanca dr. Milana Zver smo prejeli 
pobudo neprofitnega združenja »Evropske prestolnice in 
mesta	športa«	-	ACES	Europe,	ki	podeljuje	nagrade	za:	•	
Evropsko	prestolnico	športa;	•	Evropsko	mesto	športa;	•	
Evropsko skupnost športa.
Združenje ima svoj sedež v Bruslju, navedene nagrade, ki 
jih podeljuje od leta 2001 naprej, pa so priznane s strani 
Evropske komisije.  Združenje ACES želi slovenska mesta 
in občine spodbuditi h kandidaturi, saj menijo, da je v 
Sloveniji mnogo primernih kandidatov, sploh glede na 
vse uspehe na področju športa. 
Nagrade so vsako leto slavnostno podeljene v Evropskem 
parlamentu, podelitve pa se običajno udeležijo župani 
in drugi predstavniki nagrajenih mest, evropski poslanci 
in evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino 
in šport. Nagrade ACES omogočajo večjo mednarodno 
prepoznavnost mesta, izmenjavo izkušenj z drugimi na-
grajenimi mesti, sodelovanje na različnih konferencah, 
ki jih organizira ACES, udeležbo v skupnih prijavah na 
evropske razpise s področja športa, spodbujajo nadaljnjo 
krepitev športnih politik v mestu ter pritegnejo investitorje 
in obiskovalce. 
Dodatne informacije o postopku kandidature, informacije 
o preteklih prijavah, seznam nagrajencev in še mnogo 
drugega lahko najdete na spodnjih povezavah: 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/RAZNO/Pilot_MOP_dopis_eposlovanje_urejanje_prostora__25.10.2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Letni_dopust_-_sorazmerni_del_P_25.10.2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Obvestilo_o_uporabi_nizje_stopnje_DDV_25.10.2019.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Prirocniki/pror-prir-obcine-20-21.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PRORACUNSKI_PRIROCNIK_2020-2021/MF_Proracunski_prirocnik_2020_2021_10.8.2019.pdf
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•	 http://aceseurope.eu/
•	 https://www.youtube.com/watch?v=yjIcUUtqpps

V kolikor imate kakšna konkretnejša vprašanja jih lahko 
posredujete na ACES Europe na elektronski naslov  bi-
lyana@aces-europa.eu ali pa jih posredujete nam in jih 
bomo mi posredovali naprej.

13  EU NOVICE

136. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
Na tokratnem plenarnem zasedanju Odbora regij je 
bila v ospredju  razprava o prihodnjem proračunu EU, 
kohezijski politiki, brexitu ter digitalnem/ekološkem 
prehodu. Plenarnega zasedanja in 17. Evropskega 
tedna regij in mest so se udeležili tudi člani slovenske 
delegacije.
8. in 9. oktobra je potekalo  plenarno zasedanje Evropskega 
odbora regij (OR, na katerem so člani razpravljali o pri-
hodnosti kohezijske politike EU s predsednikom odbora 
Evropskega parlamenta za regionalni razvoj Younousom 
Omarjeejem, o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU s 
komisarjem Güntherjem Oettingerjem ter o ekološkem in 
digitalnem prehodu s finsko ministrico za evropske zadeve 
Tytti Tuppurainen.
Prihodnost proračuna EU - finsko predsedstvo EU naj bi 
do konca leta 2019 predstavilo kompromisni predlog 
večletnega proračuna EU za obdobje 2021–27. Predstavniki 
regij in mest EU so lahko  svoje vse večje pomisleke delili s 
komisarjem za proračun EU Güntherjem Oettingerjem in 
sprejeli resolucijo .
Teme EU, pomembne za lokalne in regionalne oblasti - OR 
člani OR so razpravljali o izstopu Združenega kraljestva iz 
EU, otoških regijah in manjkajočih čezmejnih prometnih 
povezavah.
V nadaljevanju so člani 9. oktobra šli naprej z razpravo 
v smeri digitalne in ekološke EU - vse regije in državljani 
EU morajo imeti korist od digitalnega in ekološkega pre-
hoda, ki oblikujeta našo družbo. Predstavniki lokalnih 
in regionalnih oblasti so s finsko ministrico za evropske 
zadeve Tytti Tuppurainen izmenjali stališča o tem, kako 
odpraviti digitalni razkorak ter zagotoviti kohezijo in 
solidarnost za vse. 

17. EVROPSKI TEDEN REGIJ IN MEST 
7. oktobra se je  v Bruslju začel 17. evropski teden regij in 
mest , na katerem se so potekale razprave  o tem, kako bi 
lahko kohezijska politika pripomogla k bolj zeleni, bolj 
vključujoči in pametnejši Evropi. Otvoritveni razpravi 

http://aceseurope.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=yjIcUUtqpps
mailto:bilyana@aces-europa.eu
mailto:bilyana@aces-europa.eu
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2019-03887-00-01-PRES-TRA-SL.docx
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na visoki ravni o prihodnosti Evrope je sledilo približno 
400 dogodkov, vključno s konferenco na visoki ravni o 
preoblikovanju premogovniških regij.
Evropski teden regij in mest je edinstvena priložnost, da bi 
bolje razumeli, kako regije in mesta uporabljajo sredstva 
EU za izboljšanje vsakdanjega življenja državljanov in kako 
postaja Evropa s kohezijskimi sredstvi okolju prijaznejša, 
bolj vključujoča in pametnejša. Ta vsakoletna konferenca, 
ki jo soorganizirata OR in Evropska komisija, je največji 
dogodek na temo regionalnega razvoja v Evropi. Letos se je 
več kot 9000 udeležencev, med njimi so akademiki, javni 
administratorji in strokovnjaki, ter več kot 600 lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in evropskih politikov udeležilo 
približno 400 delavnic in razprav, razstav in priložnosti 
za mreženje v zvezi z različnimi vidiki kohezijske politike.
V ospredju so bili naslednji dogodki: 
•	 Otvoritvena seja: Regije in mesta – stebri prihodnosti 

EU, katere se je udeležilo več kot  100 mladih iz-
voljenih politikov  , ki so razpravljali o prihodnosti 
Evropske unije s predsednikom Evropskega odbora 
regij Karlom-Heinzem Lambertzem , podpredsednico 
Evropskega parlamenta Klaro Dobrev in komisarko 
za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in 
srednja podjetja Elżbieto Bieńkowsko .

•	 Skupna seja odbora REGI in komisije COTER – 
Napredek v pogajanjih o prihodnji kohezijski politiki 
po letu 2020

Člani OR in evropski poslanci so razpravljali o tekočih 
pogajanjih o proračunu EU za obdobje 2021–2027 in 
svežnju kohezijske politike. V tem okviru imajo lahko 
regije in mesta EU ključno vlogo pri oblikovanju močne 
kohezijske politike za prihodnost s poudarkom na dosežkih 
politike v sedanjem programskem obdobju.

Konferenca na visoki ravni – Premogovniške 
regije na prehodu
Zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in podpora 
premogovniškim regijam sta nujna za prehod na čisto 
energijo, ki je bistvenega pomena v boju proti podnebnim 
spremembam. Poleg nacionalne podpore bo kohezijska 
politika EU s svojim deljenim upravljanjem prispevala 
k podpiranju regij v energetskem prehodu. Na tem do-
godku so ministri EU, poslanci Evropskega parlamenta, 
regionalni politiki in drugi visoki predstavniki iz Bolgarije, 
Češke, Finske, Francije, Nemčije, Poljske, Romunije in 

Španije izmenjali mnenja o tem, kako najbolje pod-
preti premogovniške regije v prehodu na brezogljično 
prihodnost.

OBZORNIK KULTURNIH IN 
USTVARJALNIH MEST
Evropska komisija je objavila drugo izdajo obzornika 
kulturnih in ustvarjalnih mest. Publikacija je orodje za 
primerjavo in spodbujanje ustvarjalnega in kulturnega 
potenciala evropskih mest, kar je bistvenega pomena za 
spodbujanje gospodarske rasti in socialne kohezije. Po 
uspešni prvi izdaji leta 2017 letošnji obzornik predstavlja 
posodobljen popis evropskega kulturnega in ustvarjalnega 
bogastva, ki ga ponuja večji vzorec 190 mest v 30 državah, 
vključno z Norveško in Švico. Obzornik je pripravilo 
Skupno raziskovalno središče, služba Komisije za znanost 
in znanje, spremlja pa ga prenovljeno spletno orodje, ki 
mestom omogoča, da sama dodajajo podatke za natančnejši 
opis in podrobnejšo primerjavo. Med slovenskimi mesti 
sta v obzornik vključena Ljubljana in Maribor. 
Več informacij je na voljo TU.

POROČILO O UPRAVLJANJU 
PRORAČUNA EU 
Evropsko računsko sodišče je v svojem zadnjem poročilu 
o upravljanju proračuna EU potrdilo, da je Junckerjeva 
Komisija znatno izboljšala upravljanje proračuna EU. 
Sodišče je dvanajsto leto zapored potrdilo zaključni račun 
EU, tretje leto zapored pa izdalo mnenje s pridržkom o 
plačilih za leto 2018. To je visoka ocena za prizadevanja 
Junckerjeve Komisije, da se vsak proračunski evro porabi 
v skladu s pravili in za ustvarjanje dodane vrednosti za 
prebivalce in prebivalke Evrope. 
Več informacij je na voljo TU.

POROČILO O NAPREDKU V OKVIRU 
EVROPSKE AGENDE O MIGRACIJAH
Evropska komisija je poročilo o napredku v okviru evropske 
agende o migracijah od leta 2015 s posebnim poudarkom 
na dosežkih od marca 2019 ter prednostnih področjih 
ukrepanja za prihodnost. EU je od izbruha migracijske 
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krize leta 2015 položila strukturne temelje za skupno mi-
gracijsko politiko EU, ki zajema operativno in finančno 
podporo državam EU pod pritiskom, upravljanje zunanjih 
meja in partnersko sodelovanje z državami zunaj EU. EU 
tesneje kot kdaj koli prej sodeluje s svojimi članicami pri 
obvladovanju migracijskih tokov, zlasti pri boljšem uprav-
ljanju meja, krepitvi zunanjih meja, reševanju življenj in 
zmanjševanju števila nezakonitih prihodov in zagotavljanju 
učinkovitega vračanja. Prav tako je okrepila sodelovanje 
s partnericami zunaj EU pri odpravljanju temeljnih vz-
rokov nedovoljenih migracij, varovanju beguncev in mi-
grantov ter podpori gostiteljskim skupnosti. V ta namen 
je mobilizirala rekordnih 9,7 milijarde evrov, zlasti prek 
skrbniškega sklada EU za Afriko, skrbniškega sklada za 
Sirijo in instrumenta za begunce v Turčiji. Predlagala je 
tudi okvir EU za migracije in azil, vendar predlogi še niso 
v celoti sprejeti. Pomemben napredek je bil storjen tudi 
na področju varnih in zakonitih poti. Države EU so doslej 
preselile skoraj 63.000 oseb ter ponudile okrog 30.000 
mest za preselitev v prihodnosti. 
Kljub umiritvi migracijskih razmer pa so razmere še vedno 
nestabilne, geopolitični razvoj pa prinaša nove izzive. 
Ključna področja ukrepanja za naprej zajemajo izboljšanje 
razmer v vzhodnem Sredozemlju, več solidarnosti pri is-
kanju in reševanju ter pospešitev evakuacij iz Libije. 
Več informacij je na voljo TU.

RAZPIS ZA PODPORO KLJUČNIM 
PROMETNIM PROJEKTOM
Evropska komisija je objavila razpis v vrednosti 1,4 mili-
jarde evrov za podporo ključnim prometnim projektom iz 
instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Naložbe bodo 
pripomogle k izgradnji manjkajočih povezov na celini, 
pri čemer bo poseben poudarek namenjen trajnostnim 
rešitvam. Rok za prijavo je 26. februar 2020, zainteresirani 
pa lahko dobijo več informacij na virtualnem informativ-
nem dnevu 7. novembra 2019.  
Instrument za povezovanje Evrope je glavni instrument 
EU za financiranje strateških naložb v promet, energijo 
in digitalno infrastrukturo. Od vzpostavitve leta 2014 
je podprl 763 projektov, katerim je namenil skoraj 22 
milijard evrov. 
Več informacij je na voljo TU.

STARAJOČA SE EVROPA – VPOGLED V 
ŽIVLJENJE STAREJŠIH OSEB V EVROPI
Evropski statistični urad Eurostat je ob dnevu evropske 
statistike objavil novo publikacijo Starajoča se Evropa – 
vpogled v življenje starejših oseb v Evropi. 
V začetku leta 2019 je bilo v Evropski uniji 101,1 milijona 
ljudi starih 65 let ali več, kar je 20 % celotnega prebivalstva 
EU. Pričakuje se, da bo do leta 2050 ta delež dosegel 29 %. 
Staranje prebivalstva je predvsem posledica dolgoročnega 
upada rodnosti in podaljšanja pričakovane življenjske 
dobe. Publikacija predstavlja številne statistične podatke 
o vsakdanjem življenju starejših v EU.
Eurostat letos že tretjič organizira evropsko statistično 
tekmovanje. Prijave so že odprte, sodelujejo lahko tudi 
srednješolci iz Slovenije.
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKO LETO KULTURNE 
DEDIŠČINE
Evropska komisija je objavila pregled izvajanja in rezultatov 
evropskega leta kulturne dediščine 2018, v katerem poudarja 
pozitiven vpliv evropskega leta na dojemanje evropske kul-
turne dediščine. Iz poročila izhaja, da se je več kot 23.000 
dogodkov v 37 državah udeležilo preko 12,8 milijona ljudi. 
Uspeh evropskega leta kulturne dediščine je bil med dru-
gim posledica dobrega sodelovanja z različnimi partnerji, 
jasne tematske usmerjenosti, vključitve različnih delov 
družbe in čezmejnega sodelovanja. Namen evropskega 
leta kulturne dediščine je bil čim več ljudi spodbuditi 
k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope 
ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu 
prostoru. Komisija je za zagotavljanje dolgoročnega učinka 
evropskega leta decembra 2018 predstavila evropski okvir 
ukrepanja na področju kulturne dediščine. 
Več informacij je na voljo TU.
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