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1  UVOD
Pred vami je osma izdaja elektronskega glasila Mesečni utrip. V njem smo zbrali ključne aktivnosti Združenja občin 
Slovenije meseca avgusta in septembra. 
Letos združenja do sredine septembra nismo prejela niti povabila na prvi sestanek, na katerem bi se pogovorili o podanih 
pripombah na izračune povprečnih stroških za fi nanciranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. Zato smo zahtevali 
takojšen sklic sestanka in nemudoma tudi pričetek pogajanj o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Sestanek je bil hitro 
sklican. Na tri urnem sestanku, katerega so se s strani Združenja občin Slovenije udeležili predsednik Robert Smrdelj in 
podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan, je potekala precej burna razprava tako o sami višini povprečnine kot 
tudi njenemu izračunu. Namreč izračuni združenj in ministrstva se precej razlikujejo. Predsedstvo ZOS je že v mesecu 
juliju pripravilo izračune stroškov občin in oblikovalo izhodišča. Tako smo predlagali, 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. Ta izhodišča je na sestanku ponovno predstavil tudi predsednik ZOS. Vlada RS pa je določila povprečnino za 
prihodnji dve leti, in sicer v znesku 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021. 
Avgusta je bila sklicana prva izredna seja ZOS, na dnevnem redu katere je bila problematika cestne obremenjenosti občin 
s tovornim prometom. Ker stvari postajajo nevzdržne tako z vidika varnosti prebivalcev, onesnaženosti okolja kot tudi 
z vidika obremenjenosti cestne infrastrukture, so župani pozvali pristojne k ukrepanju. Seje predsedstva so se udeležili 
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo. Župani so opozorili tudi na to, da občine 
niso bile pravočasno obveščene o spremembah ukrepa, ki so pričele veljati s 1. 8. 2019.
V septembru je potekala že šesta redna seja predsedstva ZOS v tem koledarskem letu, na dnevnem redu pa je bila 
razprava o povprečnini za prihodnji dve leti,  predlogu Zakona o vrtcih in o projektu ustanavljanja pokrajin. K slednji 
točki dnevnega reda je bil povabljen tudi vodjo strokovne delovne skupine Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske 
zakonodaje - dr. Boštjanom Brezovnikom.
Ponovno so se sestali tudi člani vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin. Na dnevnem redu sta bila predloga 
Zakona o fi nančni razbremenitvi občin in Zakona o zmanjšanju stroškov občin. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica 
ZOS Mihaela Smrdel iz Občine Pivka.
Pripravili smo tudi kar nekaj stališč, mnenj in pobud. Tako smo Ministrstvu za javno upravo, na podlagi sklepa predsedstva 
ZOS, poslali poziv, da Vladi RS čimprej predlaga v obravnavo predlog Zakona o fi nančni razbremenitvi občin, saj v 
kolikor le-tega Vlada RS v kratkem ne bo obravnavala, obstaja velika bojazen, da do fi nančnih razbremenitev občin, ki 
bi jih zakon prinesel v letu 2020, ne bomo prišli, saj mora iti zakon še čez državnozborsko obravnavo. 
V Državni svet RS smo poslali stališče do predloga Zakona o pokrajinah, v katerem smo zapisali, da pozdravljamo 
ponoven poizkus ustanovitve pokrajin. Verjamemo, da je pobuda, ki ne nastane znotraj političnih struktur, lahko 
veliko uspešnejša in sprejeta tudi s strani laične javnosti. Ustanovitev pokrajin določa že Ustava Republike Slovenije in 
s tem, ko jih še nimamo ustanovljene, ne samo, da smo v nekem neustavnem položaju, temveč izgubljamo tudi velik 
razvojni potencial. Pokrajine potrebujemo zaradi zagotavljanja skladnejšega regionalnega razvoja, treba pa bo najti tudi 
prepotrebno politično voljo za njihovo vzpostavitev. 
Do vsebine predloga Zakona o vrtcih se je na 6. redni seji opredelilo tudi Predsedstvo Združenja občin Slovenije in 
sprejelo sklep, s katerim podpira namero predlagatelja predloga zakona, da se občinam zagotovi večja avtonomnost pri 
odločanju o tem ali bodo imele razvito mrežo zasebnih vrtcev ali ne. Občine niso prosti zasebnim vrtcem, so pa odločno 
proti temu, da se javna sredstva prelivajo v zasebne žepe. 
 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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Zakon določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike 
v Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje 
določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strate-
giji, NEPN, ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih. 
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujte do 11. 10. 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si

UREDBE O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pri-
pravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
v programskem obdobju 2014-2020. 
Predlog Uredbe CLLD se spreminja zaradi:
•	 uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi,
•	 finančnih določb za sklad EKSRP in ESPR,
•	 podrobnejše opredelitve glede pogojev upravičenosti 

ter časovne opredelitve upravičenosti stroškov,
•	 tehničnih popravkov.

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 11. 10. 
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH 
PRAVILNIKA O MINIMALNIH 
TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA GRADITEV 
STANOVANJSKIH STAVB IN 
STANOVANJ
Predlog pravilnika je na podlagi 24. člena Gradbenega zakona 
in na podlagi drugega odstavka 8. člena Stanovanjskega 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
Med drugim se spreminjajo določila o opremljen-
osti parkirnih mest z električnimi predinštalacijami, ki 
omogočajo namestitev polnilnic električnih avtomobilov 
in njihovo polnjenje.
Vaše predloge Vaše predloge in pripombe nam lahko 
posredujete do 24. 10. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O PODNEBNI 
POLITIKI
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog 
Zakona o podnebni politiki in ga poslalo v javno razpravo.
S predlaganim zakonom se sledi podnebnim ciljem 
Pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi 
Slovenija in se začne izvajati januarja 2021. Glavni cilj 
podnebne politike je doseči ogljično nevtralnost – to je 
ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050 z 
vmesnim ciljem zmanjšanja emisij TGP za vsaj 40 odstot-
kov do leta 2030 glede na leto 1990. Cilji zakona so na 
tako eni strani zmanjševati vplive podnebnih sprememb, 
na drugi strani pa omogočiti prilagajanje nanje, pri čemer 
je potrebno zagotoviti podnebno varnost prebivalcev. 
Nabor ciljev podnebne politike je sicer širši in zadeva vse 
sektorje ter ravni odločanja. Posamezni sektorski cilji bodo 
sistematično razdelani in operacionalizirani v dolgoročni 
podnebni strategiji in celovitem nacionalnem energetsko-
podnebnem načrtu (v nadaljevanju: NEPN).
Zakon vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo pod-
nebna politika izvajala v vseh sektorjih za doseg zastavljenih 
ciljev. Ti mehanizmi obsegajo: 
•	 pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, 

ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij 
toplogrednih plinov za leta 2030, 2040 in 2050;

•	 pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih 
načrtov, ki bodo kot programski dokument operacio-
nalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje 
ter ukrepe za njihovo doseganje;

•	 pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta 
spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike,

•	 ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posve-
tovalnega telesa Vlade RS,

•	 opredelitev vloge ministrstva, pristojnega za podnebne 
spremembe, kot koordinatorja za izvajanje podnebne 
politike na vseh ravneh,

•	 razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v mesecu 
oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo 
podnebni politiki. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_U_CLLD_JO.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_U_CLLD_JO.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MKGP_U_CLLD_JO.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_Pravilnik_min_jr__002_.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP__PREDLOG_ZAKONA_O_PODNEBNI_POLITIKI_SEPTEMBER_2019.pdf
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

PRAVILNIK O DOLOČANJU ROKOV 
HRAMBE DOKUMENTARNEGA 
GRADIVA V JAVNI UPRAVI
Pravilnik je bil 5. 8. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Pravilnik določa osnove za določanje rokov hrambe do-
kumentarnega gradiva za organe državne uprave, uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične os-
ebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne 
naloge z orientacijskimi roki hrambe dokumentarnega 
gradiva. 
S tem pravilnikom so določeni tudi orientacijski časovno 
opredeljeni roki hrambe trajnega dokumentarnega gradiva 
organov, ki se uporabljajo, dokler trajnemu gradivu ne 
prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki izhajajo 
iz gradiva, ali kadar trajno gradivo nima več nikakršnega 
pravnega in dejanskega učinka. 

PRAVILNIK O ZAKLJUČKU 
IZVRŠEVANJA DRŽAVNEGA IN 
OBČINSKIH PRORAČUNOV ZA LETO 
2019
Pravilnik je bil 30. 8. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Pravilnik med drugim določa, da so neposredni upora-
bniki proračuna Republike Slovenije lahko v letu 2019 
prevzemali obveznosti do vključno 2.  septembra 2019. 
Do 31. decembra 2019 pa lahko prevzemajo obveznosti, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 
30. členom ZIPRS1819.

PRAVILNIK O NADZORU VGRAJENIH 
SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE 
ZAŠČITE
Pravilnik je bil 30. 8. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
S pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov ak-
tivne požarne zaščite, ki se nadzorujejo, obseg nadzora, za-
vezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, 
ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, 
postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila 
za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, 
postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite, oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o oprav-
ljenem preizkusu ter potrdila o brezhibnem delovanju 
vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH 
PRAVILNIKA O IZVAJANJU 
SUBVENIONIRANEGA PREVOZA 
Pravilnik je bil 30. 8. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

PRAVILNIK O OBRAZCIH PRIJAV 
PODATKOV O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM TER ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU, ZAVAROVANJU 
ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN 
ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI 
Pravilnik je bil 13. 9. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
S pravilnikom se predpisujejo obrazci prijav podatkov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju za uvedbo in 
vodenje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter podatkov 
o zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko 
varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti za vodenje 
evidenc o navedenih zavarovanjih.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2376/pravilnik-o-dolocanju-rokov-hrambe-dokumentarnega-gradiva-v-javni-upravi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2435/pravilnik-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2437/pravilnik-o-nadzoru-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2461/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-izvajanju-subvencioniranega-prevoza
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2495/pravilnik-o-obrazcih-prijav-podatkov-o-pokojninskem-in-invalidskem-ter-zdravstvenem-zavarovanju-zavarovanju-za-starsevsko-varstvo-in-zavarovanju-za-primer-brezposelnosti
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PRAVILNIK O NIVOJSKIH PREHODIH 
Pravilnik je bil 13. 9. 2019 objavljen v Uradnem listu RS, 
veljati pa je začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik določa pogoje za določitev kraja križanja 
železniške proge in javne ali nekategorizirane ceste, 
njegovega tehničnega zavarovanja ter prostorske, gradbene, 
prometne, tehnične in varnostne pogoje na nivojskih 
prehodih. Uporablja se za proge javne železniške infra-
strukture, industrijske tire in proge drugih železnic. 

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

1.IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Člani Predsedstva ZOS so se sestali na 1. izredni seji 
v tem mandatu. Na dnevnem redu izredne seje je bila 
problematika cestne obremenjenosti občin s tovornim 
prometom. Ker stvari postajajo nevzdržne tako z vidika 
varnosti prebivalcev, onesnaženosti okolja kot tudi z vidika 
obremenjenosti cestne infrastrukture, so župani pozvali 
pristojne k ukrepanju. Seje predsedstva so se udeležili 
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS 
za infrastrukturo. Župani so opozorili tudi na to, da občine 
niso bile pravočasno obveščene o spremembah ukrepa, ki 
so pričele veljati s 1. 8. 2019.
Člani Predsedstva ZOS opozarjajo na omejitev vožnje 
tovornih vozil, težjih od 7,5 ton na tistih glavnih, državnih 
in lokalnih cestah, ki imajo v koridorju zgrajeno avtocesto 
oziroma hitro cesto, ki je začela veljati 1. junija 2019. 
Direkcija RS za ceste je tako uvedla omejitve tovornega 
prometa po vsej državi. Učinki prepovedi, ki se je ustrezno 
nadzirala in sankcionirala s strani državnih organov, so bili 
nemudoma vidni in v dveh mesecih se je stanje na lokalnih 
in regionalnih cestah normaliziralo.
V prvih dneh avgusta je bilo na lokalnih in regionalnih 
cestah ponovno opaziti močno povečanje števila težkih 
tovornih vozil na relaciji izvoz/uvoz iz avtocest. Lokalne 
skupnosti o omenjenih izjemah prepovedi niso bile 
obveščene, čeprav smo si za ureditev tranzitnega prometa 
prizadevale v večletnih pogajanjih z državo, ob sodelovanju 
DARS-a, policije in občinskih inšpektoratov. 
Ugotovljeno je bilo, da je Direkcija RS za infrastrukturo 
naknadno sprejela Dodatne sprememba prometne ureditve 
težkega tovornega prometa (nad 7,5 t NDM) med A1, A4 in 
Hrvaško na območju MP Središče ob Dravi, Zavrč, Dobovec, 
Bistrica ob Sotli dne, 1. 8. 2019 (sprememba režima samo 
za MP Dobovec in Bistrica ob Sotli): 
Primer opis spremembe prometne ureditve z dne, 1. 8. 
2019: Prepoved za ves tranzitni promet težkih tovornih vozil 
nad 7,5 t, ki iz avtoceste A1 pot nadaljuje naprej po region-
alnih cestah in preko MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli 
na Hrvaško se spremeni tako, da se preko mejnih prehodov 
MP Dobovec in MP Bistrica ob Sotli kot izjema dovoli 
promet težkih tovornih vozil iz A1 na Hrvaško, ki imajo 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2496/pravilnik-o-nivojskih-prehodih/#(pomen%C2%A0izrazov)


7

September 2019

natovor ali raztovor v Krapinsko-zagorski županiji (na 
dopolnilni tabli se na kratko navede Krapina).
Tej dodatni spremembi prometne ureditve nasprotujemo 
in predlagamo, da se dopolni Odredba o omejitvi prometa 
na cestah v RS na način, da:
•	 se promet TTV ne bi smel odvijati po cestah, ki potekaj 

znotraj naselij (ki so lahko državne ceste kategorizirane 
kot glavne oz. regionalne ali pa občinske ceste),

•	 bi moralo veljati pravilo, da bi TTV za daljinske 
(tranzitne) vožnje uporabljala zgolj omrežje AC/HC. 
Izjema bi veljala zgolj za lokalni promet.

Poleg navedenega pa so župani opozorili tudi na to, da 
pristojni niso obvestili občin o spremenjenih, zgoraj nave-
denih, ukrepih. Pristojni so se strinjali s kritiko in obljubili, 
da bodo občine, prek združenj občin, na tri mesece redno 
obveščali o učinkih ukrepa.

6. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 
23. 9. 2019 je potekala 6. redna seja Predsedstva ZOS, na 
kateri so člani razpravljali o povprečnini za prihodnji dve 
leti, predlogu Zakona o vrtcih in o projektu ustanavljanja 
pokrajin. K slednji točki dnevnega reda je bil povabljen 
tudi vodjo strokovne delovne skupine Državnega sveta 
RS za pripravo pokrajinske zakonodaje - dr. Boštjanom 
Brezovnikom.
Člani Predsedstva ZOS so se v razpravi o določeni višini 
povprečnine za prihodnji dve leti strinjali, da je ta absolutno 
prenizka in da ne odraža dejanske višine stroškov občin. 
Na sestanku z ministroma za  javno upravo in finance je 
bilo s strani predsednika ZOS Roberta Smrdelja podano 
jasno stališče, da bodo stroški občin v letu 2020 vsekakor 
dosegli 658,80 evra na prebivalca in da se razkorak med 
izračunanimi in dejanskimi stroški vsako leto dejansko 
veča. Predsedstvo ZOS je že v mesecu juliju pripravilo 
izračune stroškov občin in oblikovalo izhodišča. Tako smo 
predlagali, 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. ZOS bo na 
predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve 
leti podalo pripombe in jih poslalo tako v Državni svet RS 
kot tudi v Državni zbor RS.

V razpravi o predlogu Zakona o vrtcih je bilo s strani 
članov predsedstva podano jasno stališče, da morajo občine 
imeti avtonomnost pri odločanju o tem ali bodo financirale 
zasebne vrtce ali ne. Ker se zasebni vrtci financirajo iz 
občinskih proračunskih sredstev, je prav, da imajo občine 
možnost odločanja o tem ali bodo financirale zasebne vrtce 
ali ne in ne da so zgolj plačnice sredstev. Na ta način je 
med drugim lažje tudi oblikovati strategije in smernice 
razvoja predšolske vzgoje v občinah.  
Zadnja točka dnevnega reda je bila namenjena razpravi 
o projektu ustanavljanja pokrajin. K tej točki dnevnega 
reda je bil povabljen tudi vodja strokovne delovne skupine 
Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje 
dr. Boštjanom Brezovnikom. Člani predsedstva so imeli 
različna stališča glede števila pokrajin, enotni pa so si v 
tem, da jih potrebujemo predvsem iz razvojnega vidika in 
vidika decentralizacije države. Sprejeli so sklep, s katerim še 
naprej podpirajo proces ustanovitve pokrajin. Tako naj se 
po zaključeni razpravi o teritorialnih rešitvah pokrajinske 
zakonodaje nadaljuje razprava o pristojnostih pokrajin in 
njihovem financiranju.

SEMINAR: PRAVILNA PRIPRAVA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Združenje občin Slovenije je 19. septembra 2019 or-
ganiziralo seminar o Pravilni pripravi investicijske do-
kumentacije. Na seminarju je predstavnica Ministrstva 
za finance, gospa Nataša Dolanc Jerman, udeležencem 
na kratko predstavila predpise, ki urejajo področje v 
nadaljevanju pa je sledilo vse o vrstah (stopnjah) inves-
ticijske dokumentacije, o vsebinski pripravi investicijske 
dokumentacije, o obravnavi investicijske dokumentacije. 
Udeleženci so zastavljali tudi vprašanja in poudarili, da je 
teorija in praksa na občinah povsem nekaj drugega, kot bi 
želeli. Predavateljici so podali so tudi predloge za ureditev 
področja, da bo bolj smiselno in lažje uporabno tudi na 
področju lokalne samouprave.  

POSVETI: POSTOPEK JAVNE 
RAZGRNITVE MODELOV 
VREDNOTENJA
V začetku meseca septembra, smo vsa tri združenja v sode-
lovanju z Geodetsko upravo RS sodelovala pri organizaciji 
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posvetov na temo Postopkov javne razgrnitve modelov 
vrednotenja. Posveti so bili izvedeni na dvanajstih lokacijah 
po vsej Sloveniji. Na podlagi določil Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki ureja pravila, 
postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti 
nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja 
in druge javne namene določene z zakonom, je Geodetska 
uprava Republike Slovenije oblikovala osnutek modelov 
vrednotenja in jih konec leta 2018 in v začetku leta 2019, 
najprej na treh posvetih predstavila občinam, nato pa jih je 
na številnih sestankih z njimi tudi usklajevala. Na podlagi 
vseh pripomb in usklajevanj je geodetska uprava pripravila 
predlog modelov vrednotenja.
Po oblikovanju predloga modelov je treba, v skladu z 
19. členom ZMVN-1, izvesti javno razgrnitev modelov 
vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi predstavnike 
splošne javnosti. Na ta način se lastnikom nepremičnin v 
nadaljnjih postopkih oblikovanja modelov vrednotenja za-
gotovi dostop do informacij o vseh postopkih množičnega 
vrednotenja in možnost dajanja mnenj in pripomb.
Javna razgrnitev modelov vrednotenja je naloga občin. 
Vsaka občina mora, za nepremičnine, ki ležijo na njenem 
območju, javno razgrniti predlog modelov vrednotenja, 
seznaniti občane o kraju in času javne razgrnitve, o splet-
nem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov 
vrednotenja in o načinu dajanja mnenj in pripomb ja-
vnosti. V času, določenem za pripombe je občina dolžna 
sprejemati pripombe občanov na modele, ki se nanašajo 
na nepremičnine njene občine (pripombe na cone in 
višino vrednostnih ravni). Občina se je dolžna do prejetih 
pripomb opredeliti in jih poslati GURS-u v roku 15-ih 
dni od konca obdobja namenjenega pošiljanju pripomb. 
Predviden rok za začetek javne razgrnitve modelov vredno-
tenja je 1. oktober 2019. V času od 14. – 19. oktobra pa 
bodo izvedene javne predstavitve predloga modelov vred-
notenja nepremičnin, ki ji bo izvedla Geodetska uprava 
Republike Slovenije na območjih Območnih geodetskih 
uprav.

5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

SESTANEK – POVPREČNINA ZA LETI 
2020 IN 2021
17. 9. 2019 je na Ministrstvu za javno upravo potekal 
sestanek na temo višine povprečnine za prihodnji dve leti. 
Do sklenitve dogovora ni prišlo. Ministrstvo za finance bo 
tako višino povprečnine določilo v znesku 589,11 evra za 
leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021.
Na tri urnem sestanku, katerega so se s strani Združenja 
občin Slovenije udeležili predsednik Robert Smrdelj in 
podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan, je po-
tekala precej burna razprava tako o sami višini povprečnine 
kot tudi njenemu izračunu. Namreč izračuni združenj 
in ministrstva se precej razlikujejo. Predsedstvo ZOS je 
že v mesecu juliju pripravilo izračune stroškov občin in 
oblikovalo izhodišča. Tako smo predlagali, 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. Ta izhodišča je na sestanku 
ponovno predstavil tudi predsednik ZOS.
Minister za finance Andrej Bertoncelj je predstavnikom 
združenj uvodoma dejal, da je pristaš dialoga in dogovora. 
Podal je oris makroekonomske situacije v kateri se država 
trenutno nahaja in povedal, da je zaradi slabše makroeko-
nomske napovedi UMAR-ja Vlada RS že napovedala 100 
milijonsko nižanje porabe proračunskih sredstev. Minister 
je povedal, da je njegova naloga skrbeti za dobro mak-
roekonomsko okolje v državi in za stabilnost vseh štirih 
državnih blagajn, med katerimi je tudi občinska. Izpostavil 
je, da se gospodarstvo v regiji in posledično je treba temu 
prilagoditi tudi potrošnjo.Pri načrtovanju proračunskih 
izdatkov pa ga omejuje tudi fiskalno pravilo, ki je med 
strožjimi v Evropi. Skladno s tem je povedal, da bodo 
pri doličitvi povprečnine upoštevali izračune povprečnih 
stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 
2021, in sicer za leto 2020 v višini 588,11 evra za leto 
2020 in 588,30 evra za leto 2021. 
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Minister Rudi Medved je ponovno izpostavil pomen 
dobrega sodelovanja med vlado in občinami. Dodal je, 
da si želi, da bi bila povprečnina višja, vendar se vlada 
žal lahko giblje le v danih finančnih okvirjih. Zaveda se, 
da bo potrebnega še veliko truda in napora, da bi dosegli 
zadane cilje, tako z vidika znižanja stroškov občin kot pri 
iskanju ustrezne rešitve formule, ki bi podala jasen izračun 
višine povprečnine. 
Predsednik ZOS je v razpravi poudaril, da bodo stroški 
občin v letu 2020 vsekakor dosegli 658,80 evra na pre-
bivalca in da se razkorak med izračunanimi in dejanskimi 
stroški vsako leto dejansko veča. Pozval je, da pristopi k 
jasnim izračunom in oblikovanju metodologije, ki bo odra-
zila dejansko stanje. Dodal je, d aso stroški zadnjih 4 let ena 
izmed zakonskih osnov za določitev višine povprečnine, 
nikakor pa ne edina, saj je treba upoštevati tudi dejanske 
stroške in pa makroekonomsko stanje države. Predsednik 
ZOS je poudaril, da občine ne bodo mogle v nedogled 
krpati vrzeli manjkajočih sredstev za pretekla leta. Treba 
je najti način, da bodo občine lahko nemoteno opravljale 
zakonsko določene naloge.
Odprl pa je tudi vprašanje poenostavitev postopkov črpanja 
sredstev 21. člena ZFO, ki kljub velikim naporom delovne 
skupine za znižanje stroškov občin in predvsem Ministrstva 
za javno upravo, še vedno ni prineslo želenih rezultatov. 
Podpredsednik ZOS mag. Diaci je poudaril, da je res, da 
je predlagana višina povprečnine višja, res pa je tudi, da 
so stroški občin zelo visoki. Izpostavil je težave občin s 
pridobivanjem različnih soglasij s strsni države (npr. vodna 
soglasje), ki povečujejo stroške občin. Prav tako veliko 
težavo predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo, do 
katerih ravno zaradi pridobivanja različnih dovoljenje in 
soglasij ne pride. Opozoril pa je tudi na to, da občine 
plačujejo za storitve, na katere nimajo vpliva, kar je ne-
sprejemljivo (npr. vzpostavitev zasebnih vrtec).
Minister Bertoncelj se je strinjal, da občine naredijo veliko 
dela in da najbolj koristno porabijo dodeljena sredstva, 
vendar preko okvirjev proračuna ne more. Dodal je, da se 
je v državi ustvaril prevelik nivo obveznosti. Tako minister 
Bertoncelj kot minister Medved sta izrazila pripravljenost, 
da aktivno sodelujeta pri iskanju ustrezne rešitve poeno-
stavitve 23. člena ZFO, ki bi občinam omogočal lažje 
črpanje prepotrebnih investicijskih sredstev.
Do sklenitve dogovora o višini povprečnine ni prišlo, 
dane pa so bile zaveze, da se v prihodnjem letu, še pred 
pričetkom oblikovanja proračuna, pristopi k jasnejšim 
izračunom stroškov občin, z jasno metodologijo. Prav tako 

se aktivno pristopi k iskanju rešitev poenostavitve črpanja 
investicijskih sredstev 21. člena ZFO. 

VLADNA DELOVNA SKUPINA 
ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN 
PONOVNO SEDLA ZA MIZO
6. 9. 2019 so se ponovno sestali člani vladne delovne sku-
pine za znižanje stroškov občin. Na dnevnem redu sta bila 
predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in Zakona 
o zmanjšanju stroškov občin. Sestanka se je udeležila tudi 
predstavnica ZOS Mihaela Smrdel iz Občine Pivka.
Zakon o zmanjšanju stroškov občin je preimenovan v 
Zakon o finančni razbremenitvi občin in pri obravnavi 
pripomb so združenja podala nestrinjanje k predlaganemu 
načinu rešitve ureditve mrliško pregledne službe. Namreč 
predlog zakona sicer predvideva prenos stroškov občin, 
vendar pa administrativni del, ki zajema organiziranje 
službe, evidentiranje in zbiranje zahtevkov za plačilo 
opravljenih mrliških pregledov, obdukcij ter tehnične 
pomoči v zvezi z obdukcijo, še vedno ostaja na bremenih 
občin. S tem se na ZOS ne strinjamo. Treba je poiskati 
rešitev kako tudi iz tega dela izvzeti občine, in sicer na 
način, da komunikacija poteka med izvajalci službe in 
plačnikom - Ministrstvom za zdravje. 
Drugi del sestanka je bil namenjen razpravi o predlogu 
novele Zakona o financiranju občin. V zadnjem predlogu 
zakona je ministrstvo v veliki meri upoštevalo predloge in 
pripombe združenj, predvsem ZOS v delu, ki se nanaša 
na poenostavitev postopka črpanja sredstev iz 21. člena 
zakona. Na sestanku podana rešitev pa je šla v popolnoma 
drugi smeri in se z njo vse nastavljene rešitve opuščajo. 
S tem ponovno stopamo korak nazaj in s tem se ZOS 
nikakor ne strinja. Podali bomo nove predloge rešitev in 
na njih vztrajali. 
Predlog novele ZFO je vseboval tudi določila o sofi-
nanciranju občin z romskim prebivalstvom, na podlagi 
katerih bi te občine prejele dodatna sredstva za urejanje 
romske problematike. S predlaganimi rešitvami se omejuje 
ta sredstva na komunalno urejanje romskih naseljih oz. 
njihovih delov ali posamične poselitve, dodeljuje pa se jih 
na podlagi javnega razpisa. Res, da se namenja več sredstev 
za urejanje te problematike, vendar način dodeljevanja ni 
primeren. Predstavniki združenj so izrazili bojazen, da bi 
se tudi ori dodeljevanju teh sredstev lahko hitro znašli v 
situaciji črpanja sredstev 21. člena ZFO.
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Nov sestanek delovne skupine naj bi potekal v naslednjem 
tednu. Združenja vsekakor pričakujemo, da bo vladna 
stran prisluhnila občinam in upoštevala podane predloge 
in pripombe.

SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ 
OBČIN Z MINISTROM MEDVEDOM 
22. 8. 2019 je na Ministrstvu za javno upravo potekalo 
srečanje z ministrom Medvedom in predsedniki združenj, 
glede spremembe in dopolnitve Zakona o financiranju 
občin ( ZFO-1D).
Minister za javno upravo Rudi Medved in predsedniki 
združenj občin so si bili enotni, ko naj bi se po današnjem 
srečanju razšli z besedami: »S predlogom zakona gremo 
naprej, glede formule pa skupaj iščemo nadaljnje rešitve.« 
To so uvodoma zapisal v sporočilu za javnost na minis-
trstvu za javno upravo. V postopku priprave je sprememba 
in dopolnitev zakona o financiranju občin (ZFO-1D), 
ki med drugim vsebuje predlog spremembe formule za 
izračun primerne porabe občin. Predlog spremembe for-
mule je bil prvotno podan s strani številnih županov oz. 
občin in sicer zato, da se nevtralizira učinek dviga plač 
v javnem sektorju, kjer bi se upošteval različen položaj 
občin. Občine imajo namreč različno število šoloobveznih 
otrok, otrok v vrtcih in tudi starejših, ki potrebuje domsko 
oskrbo. Del županov občin je formuli pritrdilo, del jih 
je nezadovoljnih. Minister Rudi Medved je na srečanju 
ponovno izpostavil, da smo vsi občine, saj gremo po svojem 
delovniku vsi domov, v svojo občino. »Občine so država in 
država so občine« in tega se zaveda z vso resnostjo, seveda 
pa so sredstva za financiranje občin, tako kot za vse stvari, 
omejene in del skupnega proračuna. Poudaril je tudi, da 
je treba upoštevati, da je Ministrstvo za javno upravo, v 
sodelovanju s predstavniki občin in ostalih ministrstev, 
pripravilo paket sprememb predpisov, ki bodo bistveno 
zmanjšali stroške občin. Sveženj teh sprememb se nanaša 
na 25 zakonov in vključujejo konkretne ukrepe, ki bodo v 
praksi prinesli znatno razbremenitev občin. S tem bo vlada 
uresničila zavezo, ki jo je dala občinam lani novembra ob 
podpisu dogovora o višini povprečnine za leto 2019. 
Predsednik ZOS Robert Smrdelj se zahvalil za konkreten 
dialog in diskusijo za mizo ter povedal, da njihovo združenje 
zakon podpira razen določitev formule za izračun primerne 
porabe občin. Zavezama se za temeljitejšo analizo glede 
financiranja občin na način, da bi ta boljše ujela stroške 
občin z povprečnino, ki jo posamezna občina dobi ter 

zmanjšala razkorak med stroški občin in povprečnino, ki 
jo prejmejo. 
V zaključku je minister Medved še enkrat poudaril, da 
gre tudi zmanjševanje stroškov občin v pravo smer, kar 
bo pozitivno vplivalo na stroške občin, da skupina dela 
intenzivno ter išče nove rešitve. Posebej pa je izpostavil, da 
po njegovem mnenju »zaposleni v vrtcih, šolah, domovih 
starejših ne smejo čutiti bremena in slabega občutka zaradi 
dviga plač v javnem sektorju, ki posledično vplivajo na 
stroške občin, kar je se v zadnjem času dogajalo.« 

PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE 
ZA OPTIMIZACIJO UPRAVLJANJA Z 
DIVJIMI ZVERMI 
18. 9. 2019 je potekal prvi sestanek delovne skupine za 
optimizacijo upravljanja z divjimi zvermi je njene člane 
pozdravil tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc. 
Udeležili so se jo predstavniki MOP, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencije 
RS za okolje, Zavoda RS za varstvo narave, Združenja 
občin Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
Lovske zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, 
Biotehniške fakultete UL, Veterinarske fakultete UL, 
Društva Dinaricum, Zavoda za gozdove Slovenije, Društva 
za zaščito živali Ljubljana, Društva za osvoboditev živali 
in Državnega sveta Republike Slovenije.
Minister Zajc je v nagovoru udeležencem izrazil zado-
voljstvo, da se je o tej problematiki začelo pogovarjati na 
mestu, kamor ta sodi, in sicer za delovno mizo. Minister 
je udeležence pozval, naj skušajo razumeti drug drugega 
in si med seboj prisluhnejo, saj bodo le tako lahko prišli 
do rešitve, katere cilj je optimizacija sistema upravljanja z 
zvermi, ki bo omogočala, da se lahko z zvermi živi.
Skupina, ki jo vodi generalna direktorica Direktorata za 
okolje na MOP mag. Tanja Bolte je imela konstruktivno 
debato in je sprejela sklep, s katerimi so se strinjali vsi 
udeleženci. Sklenili so, da bo ožja, strokovna skupina prip-
ravila predloge glede vzdržnega števila medvedov in volkov, 
izhodišča glede coniranja, ukrepov ter škod in nadomestil.
Ministrstvo za okolje in prostor bo začelo tudi pogovore na 
evropski ravni glede možnosti Slovenije pri uveljavljanju 
izjem v Habitatni direktivi EU. Skupina bo delo končala 
predvidoma do konca leta.

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

STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 
POKRAJINAH
Združenje občin Slovenije je v stališču k predlogu Zakona 
o pokrajinah, ki smo ga poslali Državnemu svetu RS, 
zapisalo, da pozdravlja ponoven poizkus ustanovitve 
pokrajin. Verjamemo, da je pobuda, ki ne nastane znotraj 
političnih struktur, lahko veliko uspešnejša in sprejeta tudi 
s strani laične javnosti. Ustanovitev pokrajin določa že 
Ustava Republike Slovenije in s tem, ko jih še nimamo 
ustanovljene, ne samo, da smo v nekem neustavnem 
položaju, temveč izgubljamo tudi velik razvojni potencial. 
Pokrajine potrebujemo zaradi zagotavljanja skladnejšega 
regionalnega razvoja, treba pa bo najti tudi prepotrebno 
politično voljo. Slovenija bi bila mnogo bolj uspešna pri 
učinkovitosti črpanja evropskih sredstev, v kolikor bi imela 
ustanovljene pokrajine. 
Menimo, da je dobre nastavke za ustanovitev pokrajin 
vsebovala že zakonodaja iz leta 2007, ki pa v Državnem 
zboru RS ni prejela potrebne podpore. Te predvidene 
rešitve je treba ustrezno nadgraditi in verjamemo, da bo 
potem moč zagotoviti tudi ustrezno politično podporo. 
Pri oblikovanju pokrajin je treba slediti predvsem k skrbi 
za skladen razvoj v slovenskem prostoru. 
Menimo, da oblikovanje pokrajin, ki bodo slonele na 
obstoječih mestnih občinah ni najboljša pot. Namreč, 
predlog ne upošteva dosedanje razvojne strukture razvojnih 
regij, ki niso slučajno takšne kakršne so. Razvojne regije že 
imajo svojo strukturo razvojnih agencij in so del kohezijske 
strukture na t.i. nivoju NUTS 3. Menimo, da oblikovanje 
pokrajin okrog mestnih občin po nepotrebnem posega 
v  strukturo dosedanje regionalne ureditve in nadgradnja 
razvojnih regij v pokrajine je preprostejši ter pravilnejši 
pristop brez nepotrebnega eksperimentiranja. Prepričani 
smo, da bomo z ustanovitvijo pokrajin dosegli decen-
tralizacijo, skladnejši regionalni razvoj in učinkovitejšo 
uporabo razpoložljivih razvojnih virov. 
Celotno stališče je na voljo TU.

STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN 
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VRTCIH 
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport poslalo stališče do predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih.
Do vsebine predloga Zakona o vrtcih se je na 6. redni 
seji opredelilo tudi Predsedstvo Združenja občin Slovenije 
in sprejelo sklep, s katerim podpira namero predlagatelja 
predloga zakona, da se občinam zagotovi večja avtonom-
nost pri odločanju o tem ali bodo imele razvito mrežo 
zasebnih vrtcev ali ne. Občine niso prosti zasebnim vrtcem, 
so pa odločno proti temu, da se javna sredstva prelivajo 
v zasebne žepe. 
Občine zagotavljajo mrežo javne službe predšolske vzgoje, 
zasebni vrtci pa to mrežo dopolnjujejo. Če je mest v javnih 
vrtcih premalo, je smiselno, da se ta mesta zagotavljajo v 
zasebnih vrtcih in da jih občina izdatneje financira. Težave 
nastopijo, ko jim zasebnik zgolj predloži odločbo o ustano-
vitvi zasebnega vrtca s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, jih postavi pred golo dejstvo, da morajo 
za delovanje tega vrtca zagotoviti tudi ustrezna finančna 
sredstva. To občine postavlja v zelo težak položaj, ne zgolj 
zaradi finančnih posledic, temveč tudi zato, ker se jim s tem 
otežuje oblikovanje strategij in smernic razvoja predšolske 
vzgoje. Občine načrtujejo mesta v skladu neko ustaljeno 
demografsko sliko, kjer prihaja do dviga in padanja ro-
jstev, ne morejo pa načrtovati izrednih povečanj rojstev 
oz povečevanja števila otrok zaradi priseljevanja. Tem 
slednjim je zelo težko slediti, saj je za pridobitev novih 
mest potrebno izvesti investicije, za katere je potrebno 
zagotoviti dodatna finančna sredstva in čas.
Občine v zgoraj navedenih postopkih ne bi smele biti 
zgolj plačnice storitev, temveč bi morale biti vključene že 
v sam postopek odločanja o tem ali zasebnik izpolnjuje vse 
zakonsko določene kriterije za ustanovitev vrtca. Menimo, 
da bi moralo biti v zakonu jasno določeno, da se brez so-
glasja lokalnih skupnosti zasebni vrtec ne more ustanoviti.   
Občini mora biti zagotovljeno, da svoje naloge zagotavlja 
samostojno ter da spodbuja ali pa tudi ne zasebne oblike 
varstva v skladu s svojimi potrebami.
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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 
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo, 
na podlagi sklepa predsedstva ZOS, poslalo 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, 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. Na ZOS se z nadaljevanjem spremembe ZFO 
strinjamo samo v primeru, da se bo poenostavil postopek 
pridobivanja investicijskega transferja, v nasprotnem prim-
eru 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 poe-
nostavitev 23. člena ZFO. Ministra sta se s tem strinjala, 
kar na ZOS 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.

ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN PRIČETEK 
POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA 
PRIHODNJE LETO 
Združenja občin smo v začetku meseca julija s strani 
Ministrstva za finance prejela izračun povprečnih stroškov 

za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. To 
je ustaljena praksa in združenja to prejmemo vsako leto. 
Temu pa že v mesecu avgustu sledijo prvi pogovori o višini 
povprečnine. Letos pa združenja do sredine septembra 
nismo prejela niti povabila na prvi sestanek, na katerem bi 
se pogovorili o podanih pripombah na izračune povprečnih 
stroških za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 
2021.
V pozivu Vladi RS smo zapisali, da je bilo iz medijev 
zaslediti, da je Vlada RS, in tudi koalicijske stranke, 
že uskladila državni proračun za prihodnji dve leti. Z 
združenji občin oz. občinami se usklajevanja niti še niso 
pričela kaj šele uskladila in zato je bilo težko govoriti o 
usklajenem proračunu, saj je na odhodkovni strani tudi 
povprečnina del njega.
Nadalje smo zapisali, da mora Vlada RS na podlagi zakona 
do 1. 10. predlog proračunov posredovati v Državni zbor 
RS in prav bi bilo, da se pred tem uskladi tudi s predstavniki 
občin oz. združenj. Dodali smo, da bo s taktiko Vlade RS, 
da se z združenji niti ne pogovarja, težko doseči sklenitev 
dogovora o višini povprečnine za prihodnji dve leti. 
Glede na navedeno smo zahtevali takojšen sklic sestanka 
in nemudoma tudi pričetek pogajanj o višini povprečnine 
za prihodnji dve leti. 
Glede na makroekonomsko stanje smo prepričani, da je 
skrajni čas, da se občinam s povprečnino krijejo dejanski 
stroški za izvajanje nalog zato smo predlagali, 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.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O INTEGRITETI IN 
PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje k Predlogu Zakona o spremembah n dopolnitvah 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK- 
C). Združenje občin Slovenije je pripravljavce predloga 
zakona že v začetku in konec leta 2018 ter v mesecu maju 
letošnjega leta opozorilo na pomanjkljivosti zakona. 
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Menimo namreč, da predlagatelj od zavezancev (ki jih je 
vedno več) zahteva vedno večjo aktivnost, pozornost in 
posledično odgovornost, slednjemu ne sledi plačna poli-
tika v državi. Ocenjujemo, da se pri predlaganih rešitvah 
sledi vedno večji birokratizaciji postopkov tudi tam, kjer 
bi pristojni organ lahko določene evidence na podlagi že 
zbranih podatkov sam osvežil. 
Županje in župani so prepričani, da zakon ne gre v pravo 
smer. Namreč gre v smeri, ko bo KPK lahko delovala kot 
nekakšna država v državi in postala odlično orodje za 
obračunavanje s politiki in funkcionarji. Vse kršitve, ki 
jih obravnava KPK bi morale izhajati iz določb zakona, 
ne pa iz načelnih mnenj KPK. 
Celotno mnenje je dostopno TU.

MNENJE K  PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O MNOŽIČNEM 
VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-
1B)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-
1B). Združenje občin Slovenije predlogu dopolnitev in 
sprememb Zakona o množičnem vrednotenju ne naspro-
tujemo. Pričakujemo pa da bo v DZ RS sprejet takoj, da bo 
lahko pravočasno upoštevan pri vrednotenju nepremičnin, 
ki že poteka.
Na Združenju občin Slovenije pričakujemo tudi, da 
bo Ministrstvo za finance v naslednjih dveh mesecih 
združenjem in občinam, še pred uradno javno obravnavo 
predstavilo tudi (delovni) predlog Zakona o davku na 
nepremičnine ter omogočilo resno razpravo in pogovore 
o njem,  tudi o finančnih posledicah za občine.
Kot vemo je strokovna priprava delovnega predloga 
prenove sistema obdavčitve nepremičnin in zakona preko 
Projektnega sveta v tej fazi bolj ali manj končana, zato 
pričakujemo in želimo, da nam vsi ministri osebno 
predstavijo: 
•	 situacijo in program poteka vrednotenja nepremičnin 

in vključevanje občin;
•	 seznanijo s stanjem in programom zagotavljanja po-

datkov ter 

•	 obvezno seznanijo z vsebino prenove sistema 
obdavčitve nepremičnin ter z osnutkom zakona o 
davku na nepremičnine in

•	 finančnih posledic za lokalne skupnosti. 
Tak posvet bi lahko bil neke vrste uvod v resne raz-
prave države z lokalnimi skupnosti. Na posvetu države 
z lokalnimi skupnostmi, ki smo ga najprej predvideli v 
spomladanskem času in nato na željo ministrstev prestavili 
na jesenski čas letošnjega leta, od ministrov pričakujemo 
njihovo podrobno predstavitev in terminski plan vseh 
štirih prej naštetih povezanih tem.

PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONA O 
OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed)
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
poslalo predlog za spremembo določil Zakona o redarstvu 
(v nadaljevanju: Zakon), in sicer v delu, ki določa pogoje 
za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega 
redarstva.
Občine, predvsem tiste, ki so turistično bolj obremenjene 
opozarjajo na težave pri zaposlovanju občinskih redarjev 
v času turistične sezone. V turistično bolj obremenjenih 
občinah težavo predstavlja sezonska potreba po zapo-
slovanju občinskih redarjev, ko zaradi povečanega obiska, 
pride tudi povečanih potreb po prisotnosti redarske službe.
Zakon v 21. členu predvideva posebno strokovno uspo-
sobljenost in preizkus znanja za redarje, kar pomeni, da v 
kolikor želi občina zaposliti redarja, mora slednji opraviti 
posebna usposabljanja in izpite, ki trajajo cca. 3 mesece, 
pristop je mogoč 1x letno, ta oseba pa pred opravo tega 
usposabljanja in preverjanja znanja ne more kaznovati 
prekrškarjev. Strinjamo se, da so usposabljanja in prever-
janja znanja nujno potrebna, predvsem za osebe, ki niso 
nikoli delovale v tovrstnih poklicih.
V primeru, ko pa bi občina želela zaradi preobremenjenosti 
občinskih redarjev v času turistične sezone zaposliti npr. 
upokojenega policista, pa menimo, da bi celoten postopek 
usposobljenosti in preizkusa znanja poenostavili. Prepričani 
smo, da je v tem primeru celoten postopek in možnost 
opravljanja preizkusa znanja veliko preveč obremenjujoč 
in časovno zamuden. Verjamemo, da imajo upokojeni 
policisti veliko več znanja kot ga pridobijo osebe udeležene 
na 3 mesečnem usposabljanju. Kljub temu pa upokojeni 
policisti ne morejo opravljati dela redarja niti začasno, saj 
brez tega usposabljanja prekrškarjev ne smejo kaznovati. 
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Torej bi moral upokojeni policist z večletnimi izkušnjami 
v policijskem poklicu za opravljanje dela redarja, če bi ga 
občina želela začasno zaposliti v poletni sezoni, ponovno 
opraviti usposabljanje za redarja, ki traja 3 mesece. Menimo, 
da je takšna ureditev neprimerna. Vsekakor se strinjam, 
da je potrebno ustrezno usposabljanje in npr. obnovitev 
znanja takih oseb, ne pa 3 mesečno usposabljanje, kjer 
se enačijo osebe brez znanja v povezavi z redarstvom z 
npr. upokojenimi policisti. Seveda upokojenih policistov 
delo na tak način ne zanima, prepričani pa smo pa, da bi 
marsikoga lahko zanimalo, v kolikor bi bili postopki lažji, 
Občinam pa bi s tem lahko tovrstne zaposlitve sezonskih 
delavcev zelo olajšale delo, kar bi doprineslo k boljši ure-
jenosti in zmanjšanju prometnih in parkirnih kaosov v 
poletnih sezonah.

PRIPOMBE NA IZRAČUN POVPREČNIH 
STROŠKOV ZA FINANCIRANJE 
OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2020 IN 
2021 TER PREDLOG ZA OBLIKOVANJE 
POVPREČNINE ZA LETI 2020 IN 2021 
Vsa tri združenja občin smo na Ministrstvo za finance 
poslala skupne pripombe na izračun povprečnih stroškov 
za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021 ter 
skupen predlog za oblikovanje povprečnine za prihodnji 
dve leti.
Glede na to, da smo v jeseni 2018 že deloma definirali nove 
naloge občin v letu 2019 in 2020, smo predlagali, da se le-
te upoštevajo, in sicer brez stroškov dela. Je pa pod dodatne 
stroške potrebno vključiti tudi povečane stroške dela v 
letu 2019 glede na leto 2018 (na podlagi vaše opravljene 
analize). Opozorili smo tudi, da predlagan koncept ne 
zajema vseh stroškov dela, zato je izračun relativno okviren 
in kot takšen problematičen. 
Torej na podlagi vaših podatkov iz tabele posredovane 
4.10.2018 se povprečnina za nove naloge v letu 2019 
poveča za 6,6 eur v letu 2020 pa za 6,15 eura (priloga 
tabela). Če te naloge znižamo za stroške dela v letu se 
povprečnina na podlagi zapisanih nalog v tabeli odraža 
v višini 1,7 eura za obe leti. Za stroške dela pa je v letu 
2019 potrebno glede na analizo pripravljeno s strani države 
povprečnino povečati za 9,5 eura (upoštevano 19,6 mio). 
Za leto 2020 se kot izhodišče za načrtovanje plačnih post-
avk v vladnih dokumentih priporoča povprečno 5,7% dvig 

glede na leto 2019, kar se odraža v višini 16,6 eur dodatne 
povprečnine. Gre pa za dvig za dodaten plačni razred v 
novembru, upoštevanje napredovanj in izplačila delovne 
uspešnosti. Pri tej kalkulaciji je treba opozoriti, da potekajo 
pogovori z sindikati in da je pričakovati dodaten dvig teh 
stroškov za občine. Za leto 2021 pa se zaradi dodatnih 
stroškov na plačah (3,2% predviden dvig plač) poveča 
povprečnina za dodatnih 9,3 eur. 
Predlagali smo torej, da se upoštevajo že posredovani po-
datki ministrstev za nove naloge v letu 2019 in 2020 ter 
stroški dela v obeh letih. Skupno to na podlagi podatkov 
MF v izračunih pomeni 27,8 evra dodatne povprečnine 
iz naslova novih nalog (sprejetih predpisov) za leto 2020 
ter v 2021 v višini 37,1 evra. Poleg navedenega pa smo 
zaprosili, da MF pozove vsa ministrstva za posredovanje 
podatkov o novih nalogah za leti 2020 in 2021. 
Ker je za predvsem šibkejše občine zelo pomemben tudi 
investicijski transfer predlagamo, da se sledi osnutku spre-
memb ZFO, ki predvideva skrajšanje prehodnega obdobja 
in v 2020 4% nepovratnih ter 2% povratnih investicijskih 
sredstev, v 2021 5% nepovratnih investicijskih sredstev 
ter po letu 2021 transfer v polni zakonski višini 6%. Tudi 
tukaj smo poudarili, da je treba postopke in namenskost 
investicijskega transfera dejansko poenostaviti 
Glede na makroekonomsko stanje je skrajni čas, da se 
občinam s povprečnino krijejo dejanski stroški za izva-
janje nalog zato predlagamo, da se za osnovo za določitev 
povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne 
povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo 
dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo 
predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 
2021 v višini 37,1 evra.

ZAPROSILO ZA POSREDOVANJE 
NOVIH IZRAČUNOV 
Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin je na 
prvem sestanku po počitnicah dne 6. 9. 2019 obravnavala 
predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (prejšnji 
Zakona o zmanjšanju stroškov občin) in predlog novele 
Zakona o financiranju občin.
V obrazložitvi predloga Zakona o finančni razbremenitvi 
občin so prikazani okvirni prihranki občin, za katere me-
nimo, da ne odražajo dejanskega stanja, saj se vrednosti 
precej razlikujejo od višine prihrankov, ki so navedeni v 
Poročilu delovne skupine z dne 12.6.2019. 
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Ministrstvo za javno upravo smo zaprosili za točen izračun 
prihrankov, in glede na to da vse spremembe zakona ne 
bodo stopile v veljavo s 1. 1. 2020, prosimo, da so prihranki, 
ki jih prinaša zakon, navedeni za vsako leto posebej. Prav 
tako je treba natančno obrazložitev prihrankov navesti že v 
sami obrazložitvi zakona in se izogniti navajanju približnih 
stroškov, ki je zavajajoč. 
Prav tako smo zaprosili za posredovanje natančnih 
izračunov povišanja stroškov občin zaradi povišanja plač 
v javnem sektorju do 30. 6. 2019. K temu je treba dodati 
tudi prihajajoča povečanja s 1. 11. 2019 in s 1. 9. 2020.       
Na podlagi pridobljenih izračunov bomo vsi dobili 
natančne podatke o prihrankih občin na eni in povečanih 
izdatkih na drugi strani. 

NAKNADNO MNENJE K PREDLOGU 
ZAKONA O UREJANJU PROSTORA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in pros-
tor poslalo dodatno mnenje občine članice k predlogu 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). Poleg mnenja pa 
smo predlagali, da se občine pri objavi OPN v Uradnem 
listu RS finančno razbremeni. 
Namreč s strani več občin članic smo pridobili podatke o 
stroških, ki jih imajo iz naslova objav OPN v Uradnem 
listu RS. Zneski se gibljejo ob od 2.000,00 evrov do 
10.000,00 evrov in več. Ker gre za pomembne načrte, ki 
jih ne uporabljajo zgolj občine, temveč tudi drugi državni 
organi, podjetja in zasebniki ter imajo širši pomen pri 
urejanju prostora, bi predlagali, da so občine pri prvi 
objavi svojih OPN, ki so praviloma najobsežnejša, delno 
ali v celoti oprosti plačila objave v Uradnem listu RS. Vse 
nadaljnje objave, ki so povezane s spremembami OPN 
niso tako obsežne in posledično tudi ne tako finančno 
obremenjujoče.

Mnenje občine:
»Odločno podpiramo 75. člen sprememb in dopolnitev 
ZUreP-2, ki omogoča odmik od druge alineje drugega 
odstavka 278. člena ZUreP-2 tako, da se občinam omogočijo 
spremembe in dopolnitve OPN po ZUreP-2 brez istočasnega 
obveznega določanja ureditvenih območij naselij, območij za 
dolgoročni razvoj naselij in posamične poselitve.
Hkrati predlagamo, da se za nujne investicije oz. za nujne 
posege v prostor predvidi poseben, skrajšani oz. manj obsežni 
postopek sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov.”

POZIV K ISKANJU DRUGIH REŠITEV 
ZARADI PREDVIDENIH MERITEV 
HITROSTI BURJE NA VIPAVSKI HITRI 
CESTI
Ministrstvu za infrastrukturo smo poslali poziv, da skupaj z 
DARS in občinami poiščejo ustrezno rešitev, katere rezultat 
bo odprta Vipavska hitra cesta in uspešne meritve hitrosti 
burje. 
Družba z avtoceste RS (DARS) namerava, po postavitvi 
testnih postaj s protivetrno zaščito zaradi meritev hitrosti 
burje, ponovno za daljše obdobje zapreti del Vipavske hitre 
ceste. Z  Ponovno bo prišlo do preobremenitve lokalnih 
in regionalnih cest, do zmanjšane prometne varnosti 
prebivalcev in večje obremenjenosti tako cestne kot tudi 
druge spremljajoče infrastrukture. Povečana bo tudi ob-
remenjenost s hrupom.
Res je, da država v zadnjem letu vlaga veliko sredstev v 
vzdrževanje cestne infrastrukture, vendar so marsikje ceste 
zaradi manjka teh sredstev v preteklosti še vedno v zelo 
slabem stanju in zgolj vzdrževalna dela ne bodo zadostovala. 
Seveda se z enakimi težavami soočajo tudi občine. To pa 
pomeni, da tako povečana frekvenca prometa, kot je bila 
ob nedavnem zaprtju te hitre ceste, predstavlja dodatno 
škodo na že tako dotrajani cestni infrastrukturi. Vse to 
pa predstavlja dodatno bremenitev občinskih proračunov.
Da so bile lokalne in regionalne ceste ob nedavnem zaprtju 
te ceste zelo obremenjene, so bili na izredni seji predsedstva 
Združenja občin Slovenije opozorjeni tudi predstavniki 
Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. 
Zaprošeni so bili, da se poiščejo druge, ustreznejše rešitve 
in naj se hitre ceste, niti delno, ne zapira. Verjamemo, 
da obstajajo tudi drugi primerni načini merjenja hitrosti 
burje, ki bodo ravno tako podali ustrezne rezultate.

IMENOVANJE ČLANOV V DELOVNO 
SKUPINO ZA PRIPRAVO PROGRAM 
EKP
Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko, skladno s pozivom za 
imenovanje člana in nadomestnega člana v delovno sku-
pino, ki bo zadolžena za pripravo vsebine Programa EKP 
za obdobje 2021-2027, posredovalo imena kandidatov.
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Združenje občin Slovenije je za člana predlagalo Mag. 
Marka Diacija, župana Občine Šentjur, za nadomestnega 
člana pa Uroša Brežana, župana Občine Tolmin.

MERILA ZA IZBOR OPERACIJ, KI SO 
FINANCIRANE IZ CTN MEHANIZMA
Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko podalo predlog za spre-
membo meril za izbor operacij, ki so financirane iz CTN 
mehanizma. 
Mehanizem celostne teritorialne naložbe (CTN) je no-
vost perspektive 2014-2020, za katero je na voljo 139 
milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Kohezijskega sklada in sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije. Gre za orodje, ki je namenjeno trajnostnemu 
urbanemu razvoju. 
V vlogi posredniškega organa (PO)za izbor operacij CTN 
nastopa Združenja mestnih občin, saj so v perspektivi 
2014-2020 do teh sredstev, na podlagi Partnerskega spora-
zuma, upravičene le mestne občine. Pogoj za črpanje teh 
sredstev pa je bilo sprejetje trajnostne urbane strategije in 
celostne prometne strategije. 
Menimo, da bi lahko s spremembo pogojev oz. upravičencev 
do sredstev CTN mehanizma, ta sredstva lahko črpale tudi 
druge občine. Namreč, Slovenije se ne more primerjati z 
ostalimi večjimi državami članicami EU, saj imamo le dve 
mesti z več kot 100.000 prebivalcev. Na drugi strani pa so 
tudi občin s statusom mesta enako pomembne za celovit 
trajnostni urbani razvoj in lahko pomembno prispevajo k 
doseganju kazalnikov OP na evropski ravni.
Priložnost za izvedbo teh projektov vidimo v okviru me-
hanizma Celostnih teritorialnih naložb, če bi bila merila 
takšna, ki bi omogočila izvedbo projektov vseh občin, ki 
imajo status mesta. Do sredstev iz tega naslova bi lahko 
bili upravičeni regionalni projekti, kjer bi sodelovale tudi 
druge občine iz regije s samostojnimi ali skupnimi projekti. 
Pogoj za črpanje teh sredstev pa bi lahko bile tudi strategije 
sprejete na regionalni ravni (RPP – regionalni prostorski 
plan in RRP – Regionalni razvojni program).
Na podlagi navedenega smo predlagali, da v vlogi 
posredniškega organa nastopajo vsa tri združenja – ZMOS, 
ZOS in SOS.

7  VPRAŠANJA OBČIN

HRAMBA RAČUNOV 
Združenje občin Slovenije je FURS poslalo vprašanje 
občine članice povezano z obveznostjo 86. člena ZDDV-
1 v zvezi s hrambo računov za najemnine za oddano 
nepremično premoženje, ki je preneseno v upravljanje 
drugi pravni osebi. 
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 občini pojavijo naslednja vprašanja, 
povezana s hrambo računov, in sicer: 
1. Ali mora občina s strani upravljavca v hrambo prejeti 

VSAK izdan račun, ki je bil poslan končnemu najem-
niku? 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)?

Pristojne smo zaprosili za mnenje, kako bi bilo v opisani 
situaciji mogoče zadostiti zahtevi prvega odstavka 86. člena 
ZDDV-1.

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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POGODBA O OPREMLJANJU NA 
OBMOČJU OPPN

Vprašanje občine članice:
»Občina je s investitorjem sklenila pogodbo o opremljanju 
na območju OPPN. Po pogodbi investitor ni dolžan plačati 
komunalnega prispevka.
Glede na 78. člen Zurep -1 oziroma 157. člen Zurep-2 je 
investitor dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo 
komunalno opremo, za novo pa ne.
V prilogi vam pošiljam Uredbo, prosim vas za pregled 31. 
člena, ki navaja, da če je vrednost nove komunalne opreme 
večja od komunalnega prispevka za obstoječo, se komunalni 
prispevek ne plača. Zanima me ali se lahko upremo na Uredbo, 
torej da izdamo investitorju odločbo o plačilu komunalnega 
prispevka 0 EUR, ker je vrednost nove infrastrukture večja od 
obstoječe. Temeljijo pa investitorjeve vrednosti na predračunih, 
ker se območje dela po etapah.«

Odgovor ZOS:
»Glede na pojasnilo člena Uredbe, ki ga prilagamo spodaj, 
sklepamo, da se je v tem primeru mogoče opreti na omenjeno 
določbo uredbe.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo je skladno z določili Zakona o urejanju 
prostora tudi zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za 
novo komunalno opremo iz programa opremljanja v kolikor se 
komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali 
posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma 
bremeni že zgrajeno komunalno opremo ter investitor, ki z 
občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne 
opreme, za katero ni izdelan program opremljanja, pa se nova 
komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju 
posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno 
opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
Člen določa način izračuna komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za primere, ko se objekt 
priključuje na novo komunalno opremo iz programa oprem-
ljanja ali pogodbe o opremljanju in se ta komunalna oprema 
priključuje oziroma bremeni obstoječo komunalno opremo.  
S tem določilom se bo za vse občine v državi poenotil način 
izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo primeru posrednega priključevanja preko nove ko-
munalne opreme.«

PRAVILNIK O SEJNINAH

Vprašanje občine članice:
»V prilogi vam pošiljam naš pravilnik o sejninah. Zanima 
pa me oziroma sodelavca in potem še mene, zakaj delavec 
občinske uprave ni upravičen do izplačila sejnine za sejo za 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu? Prav zaprav 
nobenemu zaposlenemu ne izplačujem sejnine. Zanima pa 
nas še, če naš zaposlen ne do bi sejnine zakaj so do sejnine 
upravičeni iz Upravne enote in policije?«

Odgovor ZOS:
»Menimo, da je potrebno ločevati delovna telesa OS in de-
lovna telesa župana. 
Po ZLS članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta NI 
združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom 
v občinski upravi. 
Potemtakem zaposleni ne more opravljati dela v delovnih 
telesih OS.
Če pa gre za delovna telesa župana- takrat pa župan nas-
topa v vlogi delodajalca, zaradi česar odreja dela in naloge 
zaposlenim (to vključuje tudi opravljanje nalog v “njegovi” 
komisiji). In ker gre za izvajanje nalog v okviru delovnega 
razmerja, se lahko uveljavljajo pravice iz tega naslova (na 
primer nadurno delo).«

IZPLAČILO SEJNIN PODŽUPANU

Vprašanje občine članice:
»Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – se-
jninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 59/17; https://www.
uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/
pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-
in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-
teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-
sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana) v 
tretjem odstavku 6. člena določa, da podžupanu kot članu 
občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada 
plačilo, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma 
delovnega telesa. Podžupan je torej upravičen do plačila za 
opravljanje funkcije (če funkcijo opravlja nepoklicno); v tem 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2840/pravilnik-o-placah-placilih-za-opravljanje-funkcije---sejninah-in-drugih-prejemkih-obcinskih-funkcionarjev-clanov-delovnih-teles-obcinskega-sveta-ter-clanov-drugih-obcinskih-organov-ter-sejninah-za-clane-svetov-krajevnih-skupnosti-v-obcini-sezana
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primeru mu ne pripada sejnina za seje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles. 
Kaj pa v primeru, ko je podžupan član komisije, ki jo župan 
imenuje kot svoje strokovno ali posvetovalno telo? Ali mu 
pripada sejnina? Na podlagi 37. člena Statuta Občine Sežana 
(Uradni list RS, št. 88/15) namreč lahko župan imenuje 
komisije in druga delovna telesa (npr. komisijo za izvedbo 
postopka javnega razpisa) kot strokovna in posvetovalna telesa 
za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.«

Odgovor ZOS:
»Kot izhodišče smo vzeli določbo 6. člena spodaj omenjenega 
pravilnika, ki (skrajšano) pravi »Podžupanu kot članu de-
lovnega telesa ne pripada plačilo, ki pripada ostalim članom 
delovnega telesa«. Pravilnik na nobenem mestu ne opredeljuje 
oziroma ne definira kaj se šteje kot delovno telo, zato bi se 
lahko nekdo »poigral« s to vsebino, tako da bi to besedno zvezo 
razumel širše, in sicer širše gledano upoštevajoč vaš statut, ki ne 
omenja zgolj delovnih teles občinskega sveta, temveč tudi de-
lovna telesa župana (37. člen Statuta občine Sežana). Ne glede 
na navedeno, menimo sicer da to ni bil namen »občinskega 
zakonodajalca« (organa, ki je sprejel pravilnik), saj je verjetno 
s to določbo želel prenesti v podzakonski akt (pravilnik) le 
ureditev iz ZLS, ki prepoved izplačila podžupanu veže na 
članstvo v delovnih telesih občinskega sveta (šesti odstavek 
34. a člena ZLS).
Hkrati smo v obzir vzelo tudi vsebino izdanih sklepov (za 
imenovanje in za določitev plačila) podžupanji. Po omenjenih 
aktih je ena izmed glavnih dolžnosti podžupanje, za katero 
seveda prejema plačilo, »pomoč županu pri njegovem delu« 
(gre sicer za pristojnost, ki jo določa že ZLS). Če pogledamo še 
namen delovnih teles, ki jih imenuje/ustanovi župan- delujejo 
kot strokovna in posvetovalna telesa župana, torej kot telesa, 
ki županu pripravijo različne strokovne podlage, mnenja 
in predloge za potrebe izvrševanja nalog na posameznih 
področjih občine oziroma za potrebe obravnave določenih 
področij v pristojnosti občine.
Glede na opisano, bi lahko pripeljali do zaključka, da so 
naloge obeh organov (tako podžupana kot tudi posameznega 
delovnega telesa župana) primerljive, saj oba organa v svojem 
delovanju pomenita podporo županu. Če bi sprejeli to tezo, 
potem bi bilo neutemeljeno, da bi se podžupanji za udeležbo 
za sejah delovnih teles župana plačevala sejnina, saj je za te 
vsebine upravičena do izplačila že po sklepu št. 032-5/2019-3 
z dne 30.5.2019.«

CENIK ZA ODBIRANJE IN 
POSREDOVANJE IJZ

Vprašanje občine članice:
»Zanima me ali obstaja pravna podlaga, da prosilcu/prosilki 
IJZ zaračunamo odbiranje, pripravo ter ceno ure dela. Tak 
primer ima občina Sevnica: https://www.obcina-sevnica.si/
uploads/obcina/kijz/cenik_%20IJZ_2011.pdf

Pa še to - v primeru, da obstaja pravna podlaga in se tak 
cenik lahko naredi in določi ceno ure dela, ali mora ta cenik 
v soglasje MJU?«

Odgovor ZOS:
»Za posredovanje informacij lahko občina prosilcu zaračuna 
le materialne stroške (kadar presegajo 20€). V kolikor pa gre 
za ponovno uporabo informacije (to je takrat kadar gre za 
uporabo s strani fizične ali pravne osebe za pridobitne oziroma 
nepridobitne namene), takrat pa se lahko zaračunajo cena 
ponovne uporabe pri čemer se pri izračunu upošteva tudi 
cena razpolaganja (ki vključuje tudi strošek dela). Za vse to 
pa najdete podlago v zakonu in Uredbi.«

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/kijz/cenik_ IJZ_2011.pdf
https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/kijz/cenik_ IJZ_2011.pdf
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8  SEJE VLADE RS

44. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 44. redni seji med drugim določila 
predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 
ter sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za 
določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. 
Sprejet je bil tudi Načrt izvajanja finančnih instrumen-
tov za obdobje 2020–2023, katerega so pripravili na 
MGRT. Vlada se je seznanila s poročilom projektnega 
sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in 
se seznanila z analizo plač v javnem sektorju za leto 
2018 in s poročilom o gibanju in stanju davčnega dolga 
na dan 31. december 2018. Vlada pa je sprejela tudi 
odgovore na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi 
s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in 
državni upravi, v zvezi z Zakonom o dolgotrajni os-
krbi, v zvezi z dostopom do čiste pitne vode in v zvezi 
z regionalno infrastrukturo.

Predloga državnih proračunov za leti 2020 in 
2021
Vlada je danes določila predloga državnih proračunov za 
leti 2020 in 2021, ki zasledujeta fiskalno pravilo. Slednje 
predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov 
državnih proračunov brez zadolževanja. Odhodki so za 
prihodnje leto določeni v višini 10,35 milijarde evrov, kar 
je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki 
pa se bodo po načrtih zvišali za 4,5 % na nekaj manj kot 
10,82 milijarde evrov.
Vlada je pri pripravi predlogov proračunov, ki ju pošilja 
DZ v sprejem in Fiskalnemu svetu RS v oceno, med dru-
gim upoštevala Odlok o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in jesensko 
gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske 
analize in razvoj.
Zaradi napovedanega umirjanja gospodarske rasti v pri-
hodnjem letu je vlada zgornjo mejo dovoljenih odhodkov 
za leto 2020 v predlogu proračuna v primerjavi z julija 
potrjenim razrezom znižala za 100 milijonov evrov na 
10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu 
letošnjega proračuna. Prihodki so v predlogu proračuna 
za leto 2020 načrtovani v višini nekaj manj kot 10,82 
milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v rebalansu proračuna 

za leto 2019. Načrtovani proračunski presežek za leto 2020 
tako znaša 467,9 milijona evrov oziroma 0,9 % BDP.
V predlogu proračuna za leto 2021 so prihodki načrtovani 
v višini dobrih 11,11 milijarde evrov, kar je 2,7 % več kot 
v predlogu proračuna za 2020. Odhodki bodo po načrtih 
dosegli nekaj manj kot 10,46 milijarde evrov, kar je 105 
milijonov evrov več od odhodkov, načrtovanih v predlogu 
proračuna za 2020. Načrtovani proračunski presežek za 
leto 2021 znaša 656,6 milijona evrov oziroma 1,2 % BDP.
Vlada bo skupaj s predlogoma proračunov za prihodnji dve 
leti DZ predložila še spremljajoče dokumente – Proračunski 
memorandum za leti 2020 in 2021, predlog Zakona o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter ostale 
dokumente, ki so obvezni sestavni del proračunskega 
paketa. V predlogu zakona o izvrševanju proračunov je 
določena tudi povprečnina za občine, in sicer za leto 2020 
v višini 589,11 evra in za leto 2021 v višini 588,30 evra.
Predlog zakona določa tudi letni dodatek za upokojence 
za leto 2020, ki ga bomo izplačali v naslednjih zneskih pri 
pokojninah v znesku:
•	 do 500 evrov se letni dodatek izplača v višini 440 

evrov;
•	 od 500,01 evra do 600 evrov se letni dodatek izplača 

v višini 300 evrov;
•	 od 600,01 evra do 700 evrov se letni dodatek izplača 

v višini 240 evrov;
•	 od 700,01 evra do 860 evrov se letni dodatek izplača 

v višini 190 evrov;
•	 višjem od 860,01 evra, se letni dodatek izplača v višini 

130 evrov.
Za letni dodatek upokojencem bo v letu 2020 namenjenih 
145 milijonov evrov.

Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev 
za določene nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi
Na področju kulture se že od leta 2009 beleži vpad inves-
ticijskih in razvojnih vlaganj. Da bi zagotovili enakomeren 
razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega 
jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene 
kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, 
bodo sredstva v sklopu predlaganega zakona namenjena 
za določene nujne programe, kot so: sanacija najbolj 
ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, 
ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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za javne zavode s področja kulture katerih ustanoviteljica 
je država ali lokalna skupnost, podpora razvoju sodobnih 
knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah, s sofinan-
ciranjem nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in 
obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske 
filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digi-
talizacija kulturne dediščine, gradnja najbolj ogroženih 
gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem 
okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev 
in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih 
skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi 
predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti. 
Celotno sporočilo je na voljo TU.

45. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 45. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 
in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. 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 dogovorjena 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.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/SEJA_VLADE_RS/44._REDNA_SEJA_VLADE_RS_19.9.2019.pdf
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9  NOVICE ZDRUŽENJA

Spletni portal Javna revizija v EU
Evropsko računsko sodišče (ECA) je objavilo posodobljen 
spletni portal Javna revizija v Evropski uniji, ki vsebuje 
informacije o pristojnosti, statusu, organizacijski shemi in 
delu 29 vrhovnih revizijskih institucij v Evropski uniji in 
njenih državah članicah.
V okviru informacij na portalu so izpostavljene bistvene 
značilnosti sodobnih javnih revizijskih organov v EU, pri-
kazan pa je tudi njihov prispevek k uspešnemu delovanju 
naših demokracij. Na podlagi razlik in podobnosti med 
vrhovnimi revizijskimi institucijami EU je ponazorjena 
velika raznolikost, ki je pomembna lastnost Evropske unije 
in ena njenih ključnih prednosti.
Informacije so bile zbrane v tesnem sodelovanju z različnimi 
revizijskimi institucijami in bodo redno posodobljene. S 
portalom želi ECA vzbuditi zanimanje revizorjev, oblikov-
alcev politik in zakonodajalcev po vsej EU in zunaj njenih 
meja. Prav tako upa, da bo z njim pomembno prispevala 
k aktualnim raziskavam na področju javne revizije.

NOV RAZPIS ZA BONE WIFI4EU
19. septembra 2019, ob 13.00 je bil objavljen nov razpis 
za bone WiFi4EU. Shema EU za brezplačni dostop do 
brezžičnega interneta omogoča mestom, da vzpostavijo 
omrežje Wi-Fi v javnih prostorih, kot so mestne hiše, 
knjižnice, muzeji, parki ali trgi. Razpis za 1780 bonov v 
vrednosti po 15.000 evrov je bil odprt do 20. septembra do 
17.00, prijavile pa se lahko občine ali skupine občin v EU. 
Shema WiFi4EU se izvaja prek razpisov za vse države EU, 
Norveško in Islandijo. Občine lahko po prijavi na portalu 
WiFi4EU zaprosijo za bon le z enim klikom. Komisija bo 
izbrala prejemnike glede na vrstni red prijav, upoštevala pa 
bo tudi geografsko uravnoteženost. V prvih dveh razpisih 
se je prijavilo prek 23.000 občin, razdeljenih pa je bilo več 
kot 6.200 bonov. Komisija namerava do konca leta 2020 
objaviti še zadnji, četrti razpis. 
Več si lahko preberete TU. 

OSMA ŠTEVILKA NOVIC E-PROSTOR
V tokratni številki novic eProstor, ki jih izdaja Geodetska 
uprava RS, si lahko med drugim več preberete o:
•	 spremembah podatkov o nepremičninah in vrednostih 

nepremičnin v evidencah Geodetske uprave RS,
•	 izvajanju 5. faze izboljšave zemljiškokatastrskega 

prikaza,
•	 programu projektov eProstor – dobra zgodba iz ob-

dobja 2014-2020,
•	 uspešno zaključeni nalogi pretvorbe analognih 

katastrskih podatkov v digitalni zapis
Do novic eProstor lahko dostopate TU.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA JAVNO 
UPRAVO NA POZIV ZOS K SPREMEMBI 
POROČILA O DELU VLADNE DELOVNE 
SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV 
OBČIN
Konec julija smo na Združenju občin Slovenije, na Vlado 
in MJU naslovili pobudo, s katero pozivamo k spremembi 
poročila o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov 
občin.
Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam 
je konec meseca junija, končala s svojim šestmesečnim 
delom. Delovna skupina je v tem času opravila veliko dela, 
pregledala veliko zakonov in podzakonskih predpisov ter 
pripravila tudi predloge sprememb. 
Združenjem je bilo predstavljeno, da bodo spremembe za-
konodaje prinesle 31 mio evrov prihrankov. Na Združenju 
občin Slovenije, pa smo pri podrobnejšem pregledu ugoto-
vili, da višina predvidenih stroškov ne bo prava, prav tako 
pa učinki ne bodo veljali za vse že v letu 2020. Namreč 
Zakon o zmanjšanju občin, ki natančneje opredeljuje 
področja sprememb zakonov, določa tudi predvidena 
zmanjšanja stroškov. Razkorak je predvsem na področju 
financiranja družinskega pomočnika, kjer so predvideni 
stroški 9.271.000 evrov. Na združenju smo prepričani, da 
bi moral biti pravi znesek 4.991.503 evra. Kot pojasnilo 
smo na ZOS navedli  pojasnilo, da imajo občine sredstva za 
financiranje storitve družinskega pomočnika zagotovljena 
v okviru primerne porabe, v kolikor le-ta znaša 0,35% 
primerne porabe občine. Torej v kolikor strošek v občini 

http://publications.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/sl/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane?lang=sl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane?lang=sl
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5580
https://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/gradiva/eNovice_eProstor_st._8.pdf
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presega omenjenih 0,35% primerne porabe, Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovi 
dodatna sredstva.   Po podatkih iz Rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019 pa je MDDSZ že za-
gotovil sredstva v višini 4.280.197 evrov, kar predstavlja 
nižji prihranek. Prav tako pa naj bi ta učinek pričel veljati 
šele z letom 2022. 
S pripombami in pomisleki smo na 4. seji Predsedstva 
Združenja občin Slovenije seznanili tudi predstavnika 
Ministrstva za javno upravo, dr. Romana Lavtarja in 
gospoda Igorja Žavbija. Iz Ministrstva za javno upravo 
smo prejeli odgovor na pobudo, in sicer so potrdili naše 
ugotovitve glede napačnih predvidenih stroškov. MJU je 
pojasnilo, da je do napake prišlo pri črpanju podatkov, ki 
služijo kot podlaga za izračun zmanjšanj stroškov občin. 
Ministrstvo za javno upravo bo ob nadaljnji obravnavi 
omenjenega predpisa v skladu s Poslovnikom Vlade RS v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravilo bolj natančno 
ocenjene zneske, pri tem pa opozorilo tudi na napako, ki 
smo jo zaznali na Združenju občin Slovenije. 
Oba dopisa si lahko v celoti ogledate na spodnjih povezavah. 
Dopis ZOS 
Odgovor MJU

SPREMEMBE FINANCIRANJA OBČIN 
PO OCENI ŽUPANOV DEMOGRAFSKO 
OGROŽENIM OBČINAM JEMLJEJO 1,8 
MILIJONA EVROV
V Tolminu so se v začetku meseca avgusta srečali župani 
enajstih občin zahodne Slovenije, katerim predvidena spre-
memba zakona o financiranju občin na letni ravni skupno 
jemlje več kot 1,8 milijona evrov. Ministrstvu za javno 
upravo očitajo, da sprememba zakonodaje največ sredstev 
jemlje demografsko ogroženim občinam zahodne regije.
Župani občin Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Gorenja 
vas - Poljane, Gorje, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, 
Kranjska Gora in Tolmin so na srečanju poudarili, da so 
z ogorčenjem sprejeli novico o predvidenih spremembah 
zakona o financiranju občin, po katerih so upravičene do 
bistveno manj proračunskih sredstev kot doslej. 
Ministrstvo pozivajo, naj umakne predlagano formulo za 
izračun povprečnine in naj v novi v večji meri upošteva 
pomen cest in površine. Glede na sedanji predlog zakona 

se sredstva namreč najbolj znižujejo prav demografsko 
ogroženim občinam z veliko površino in razvejano cestno 
infrastrukturo. 
»Vladi predlagamo, da skozi povprečnino v luči dobrih 
gospodarskih razmer vsem občinam poveča financiranje za 
izvajanje njihovih nalog. Pozivamo, da najde razvojna ev-
ropska ali državna sredstva za demografsko ogrožene, manj 
razvite in tudi redko poseljene občine v zahodni Sloveniji, 
da intenzivira vlaganja v prometno, tako železniško kot 
cestno infrastrukturo na našem območju, ter da končno 
v proračunu zagotovi tudi sredstva za izvajanje razvojnega 
dela zakona o Triglavskem narodnem parku,« je sklepe 
srečanja povzel tolminski župan Uroš Brežan. Kot je dodal, 
bi glede na nov predlog zakona občina Tolmin dobila 
344.000 evrov manj kot doslej. 
Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je opo-
zoril, da bi po novem zakonu v njihov proračun priteklo 
200.000 evrov manj, kar bi pomenilo velik primanjkljaj 
predvsem pri obnovi cestne infrastrukture. »To so izredno 
visoka sredstva, kajti občina ima kar 380 kilometrov cest, 
večinoma v hribovitem terenu, kjer je treba delati tako 
podporne kot oporne zidove, kar je bistvena razlika od 
ravninskih občin,« je poudaril. 
Ena od tem srečanja je bilo tudi neizpolnjevanje zakona 
o Triglavskem narodnem parku (TNP), po katerem so 
parkovne občine upravičene do razvojnih sredstev, ki pa 
v državnem proračunu do sedaj niso bila zagotovljena. 
Kot je povedal Valter Mlekuž, župan občine Bovec, ki 
je ena od občin na območju parka, jim je sredstva iz za-
kona obljubljal že nekdanji okoljski minister Jure Leben, 
ko pa so se s to zahtevo obrnili na sedanjega ministra 
Simona Zajca, tega zagotovila ni bilo več. Na ta problem 
so opozorili tudi na sestanku v DZ, kjer je Mlekuž skupaj z 
bohinjskim županom Jožetom Sodjo ta problem predstavil 
tudi poslancem. 

SEPTEMBRSKA ŠTEVILKA 
KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA
V septembrski številki Kohezijskega e-kotička boste našli 
informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih 
razpisov in druge zanimivosti. 
 
Na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko so s septembrom pričeli z video natečajem EU projekt, 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/VLADA_MJU_POBUDA_ZA_SPREMEMBO_POROCILA_O_DELO_VLADNE_DELOVNE_SKUPINE_JULIJ_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/odgovor_MJU_na_pobudo_za_spremembo_porocila_o_delu_vl.del.skupine_8.8.2019.pdf
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moja zgodba, kjer se lahko zainteresirani prijavite z videom 
v dolžini 60 sekund na temo evropske kohezijske politike.
Nagrada je letalska karta za dve osebi v eno od EU prestolnic. 
Več o natečaju si lahko preberete na spletni strani - https://
www.eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba. 
Celoten Kohezijski kotiček je na voljo TU. 

10  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

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

•	 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

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/september-2019-kohezijski-e-koticek.pdf
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
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OBVESTILO GURS- JAVNA OBJAVA 
PREDLOGA MODELOV VREDNOSTENJA 
NEPREMIČNIN IN POSKUSNO 
IZRAČUNANE VREDNOSTI
Geodetska uprava RS je občinam poslala obvestilo občinam, 
da bosta od 1.10.2019, v skladu z Zakonom o množičnem 
vrednotenju nepremičnin na Portalu množičnega vredno-
tenja nepremičnin, na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, 
javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin 
- https://eprostor.gov.si/PI_EMV/ in poskusno izračunane 
vrednosti - https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/, ki so 
nepremičninam izračunane na osnovi objavljenega predloga 
modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na 
dan 27.6.2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 
2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja 
nepremičnin. Vsi zainteresirani lahko od 1.oktobra 2019 do 
15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu 
modelov vrednotenja. 
Naznanilo o objavi predloga modelov vrednotenja 
nepremičnin in objavi poskusnega izračuna bo objav-
ljeno tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike 
Slovenije www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/
geodetska-uprava, ter spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-okolje-in-prostor . 
Od 14. 10 do 19.10. 2019 bo GURS javno predstavil pred-
log modelov vrednotenja na vseh lokacijah OGU, v skladu 
s terminskim planom, ki ste ga vse občine prejele. Občine 
prejemate pripombe občanov, ki so poslane do vključno 
15. 11. 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih 
con in višine vrednostnih ravni na območju posamezne 
občine Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih 
con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju 
določene občine se pošljejo občini na obrazcu JR.MV-1, 
in sicer na način, kot ga je občina določila v svoji objavi 
o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin na 
njenem območju. 
Vse ostale pripombe na modele vrednotenja se pošljejo na 
obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava 
RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega 
na elektronski naslov vrednotenje@gov.si. 

Priporoča se, da nam (GURS-U) pripombe in svoje 
opredelitve posredujete na način, kot je bilo predlagano 
na izvedenih posvetih, tako, da občina prejete pripombe 
združi po podobnih vsebinah in se enkratno opredeli do 
posameznih skupin podobnih pripomb. Spletni obrazec za 
pošiljanje pripomb in opredelitev na GURS bo občinam 
na razpolago od 1.10.2019, pri čemer bodo kontaktne 
osebe posamezne občine, ki bodo vodile in koordinirale 
postopke z GURS, tekom današnjega dne prejele spletni 
naslov, uporabniško ime in geslo za dostop. Občina svoje 
opredelitve do pripomb posreduje GURS najkasneje do 
2.12.2019. 

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 dru-
gih 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.

IZRAČUN VREDNOSTI NEPREMIČNIN 
V SKLADU Z ZMVN–1 IN SPREMEMBE 
PODATKOV V EVIDENCAH GEODETSKE 
UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Geodetska uprava RS nam je v začetku meseca avgusta v 
seznanitev poslala dopis, v katerem uporabnike seznanja z 
novostmi v poslovanju (pridobivanju in uporabi podatkov 
iz evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava) in pozivajo, da 
se na spremembe pravočasno pripravite z morebitnimi 
prilagoditvami lastnih predpisov in programskih orodij 
za vodenje in obdelavo podatkov.
Konec leta 2017 je bil sprejet Zakon o množičnem vredno-
tenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17). 
Zakon ureja pravila, postopke in merila za množično 
ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji 

http://www.mvn.e-prostor.gov.si
https://eprostor.gov.si/PI_EMV/
https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
http://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
mailto:vrednotenje@gov.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Placevanje_upravnih_taks.pdf


25

September 2019

(množično vrednotenje). Zakon med drugim definira 
več evidenc, ki so pomembne za množično vrednotenja 
(evidenco trga nepremičnin, evidenco modelov vredno-
tenja in novo evidenco - evidenco vrednotenja).V letu 
2019 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-
1A (Uradni list RS, št. 33/19), ki je med drugim tudi 
spremenil nekatere roke izvajanja zakona - vzpostavitev 
evidence vrednotenja je prestavljena iz 1. avgusta 2019 
na 1. april 2020. Državni zbor je v letu 2018 sprejel tudi 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eviden-
tiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), 
z namenom, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni 
podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN 
(zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) 
zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja 
nepremičnin. Posledično je bila zaradi časovnih sprememb, 
ki jih je določil ZMVN-1A, sprejete še novela ZEN-B 
(Uradni list RS, št. 33/19), ki prestavlja rok uporabo 
spremenjenega načina vodenja dejanske rabe zemljišč iz 
1.junija 2019 na 1. april 2020.
Vse navedene spremembe predpisov prinašajo posamezne 
spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evi-
dentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov 
o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci 
vrednotenja.
Oktobra 2019 se bodo začeli izvajati postopki povezani s 
poskusnim izračunom vrednosti nepremičnin v skladu z 
ZMVN–1, ki bodo trajali do 1. aprila 2020, ko bodo vsi 
lastniki in solastniki nepremičnin na dom prejeli potrdila 
o posplošenih vrednostih nepremičnin, izračunanih na 
podlagi novih modelov vrednotenja nepremičnin iz nove 
evidence vrednotenja. 
Celoten dopis je na voljo TU.

ZAZNAMBE PRAVNEGA STATUSA 
NEPREMIČNIH SPOMENIKOV V 
ZEMLJIŠKI KNJIGI
Ministrstvo za kulturo je pripravilo pojasnila v katerih 
občine pozivajo, da po sprejetju akta o razglasitvi dosledno 
izvedejo tudi vpis zaznamb pravnega statusa nepremičnih 
spomenikov v zemljiško knjigo. v v zemljiško knjigo.
Ministrstvo za kulturo pri spremljanju izdajanja aktov 
o razglasitvi za kulturne spomenike lokalnega pomena 
ugotavlja, da občine ne izvajajo dosledno določb Zakona 

o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 
21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZVKD-1) glede zaznamb 
pravnega statusa nepremičnih spomenikov. 
V dopisu, ki so ga posredovali podajajo nekaj pojasnil. 
Pojasnila si lahko v celoti preberete TU.

FINANCIRANJE PROSTOVOLJNIH 
GASILSKIH DRUŠTEV
S strani Ministrstva za obrambo smo prejeli dopis, v 
katerem opozarjajo, da zaznavajo pomanjkljivosti pri 
sklepanju pogodb in financiranju prostovoljnih gasilskih 
društev. 
Tako Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ki je, med drugim, pristojen tudi za nadzor 
nad izvajanjem Zakona o gasilstvu v okviru inšpekcijskih 
nadzorov v prostovoljnih gasilskih društvih zaznava 
pomanjkljivosti pri sklepanju pogodb ter financiranju 
prostovoljnih gasilskih društev.
Zakon o gasilstvu v četrtem odstavku 11.a člena določa, da 
se v pogodbi o opravljanju javne gasilske službe za gasilske 
enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki 
jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne 
gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, 
plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice 
iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih Zakon določa 
za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja 
za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene deja-
vnosti. V prvem odstavku pa je med drugim določeno, da 
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe sopodpisuje 
tudi pristojna gasilska zveza. V praksi pa se pogostokrat 
dogaja, da občine gasilskim društvom zagotavljajo sredstva 
preko gasilskih zvez in ne neposredno društvom, ki izvajajo 
dejavnost.
Revizijskego poročilo Računskega sodišča Republike 
Slovenije o pravilnosti poslovanja občin, ki se nanaša na 
požarno varnost je dostopno TU, mnenje Računskega 
sodišča RS glede pogodbe o opravljanju javne gasilske 
službe pa si lahko preberete TU.

Pristojni tako predlagajo, da občine pri usklajevanju doku-
mentov upoštevate mnenje in poročilo Računskega sodišča 
Republike Slovenije.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/Dopis_-_Izracun_vrednosti_nepremicnin_v_skladu_z_ZMVN1_in_spremembe_podatkov_v_evidencah_Geodetske_uprave_Republike_Slovenije_6.8.2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/SLP_zaznambe_2019-08-05_P.pdf
http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/943/B2_-_PozarVaR04_revizijsko-porocilo.pdf
http://www.rs-rs.si/stalisca-in-mnenja/dodeljevanje-transfernih-sredstev/stalisce/pogodba-oopravljanju-
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NOVA PRAVILA O E-OBRAZCIH

Evropska komisija je sprejela nova pravila o e-obrazcih, 
tj. digitalnih obrazcih za zbiranje podatkov, ki zagotavl-
jajo jasnejše in dostopnejše spletne informacije o javnih 
naročilih in nabavah. 
Posodobitve bodo olajšale delo podjetjem, ki iščejo po-
slovne priložnosti in javnosti predstavljajo javno porabo na 
preglednejši način. Nova pravila bodo zelenim, socialnim 
in inovativnim podjetjem omogočila boljši dostop do ja-
vnega naročanja v skladu z načrtom Komisije o uspešnem 
izvajanju javnega naročanja v Evropi in za njo. E-obrazci 
se bodo uporabljali za velika javna naročila v skupni vred-
nosti okrog 500 milijard evrov, lahko pa se bodo uporabili 
tudi za manjša javna naročila v vrednosti do 1.500 milijard 
evrov. Javni organi morajo začeti uporabljati nove obrazce 
do oktobra 2023. Prehodno obdobje je namenjeno lažji 
tehnični prilagoditvi. 
Več si lahko preberete TU. 

ZA 433,2 MILIJARDE EVROV NALOŽB V 
EVROPI
Naložbeni načrt za Evropo oz. Junckerjev načrt naj bi po 
zadnjih podatkih do zdaj spodbudil za 433,2 milijarde 
evrov naložb v Evropi. Za infrastrukturne projekte in 
programe financiranja malih in srednje velikih podjetij, 
ki se izvajajo v vseh 28 državah članicah, je bilo v okviru 
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) skupno 
odobrenih za 79,7 milijarde evrov garancij. Boljši dostop 
do financiranja naj bi prinesel koristi približno 972.000 
zagonskim ter malim in srednje velikim podjetjem. 
Evropska investicijska banka je v okviru EFSI-ja odobrila 
infrastrukturne projekte z garancijami za 57,8 milijarde 
evrov, ki naj bi spodbudile za 262,6 milijarde evrov do-
datnih naložb. Evropski investicijski sklad pa je odobril 
sporazume za financiranje MSP-jev z garancijami za 21,9 
milijarde evrov, ki naj bi spodbudile za 170,6 milijarde 
evrov dodatnih naložb. 
Več si lahko preberete TU.
 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Evropski teden mobilnosti je bil osrednja kampanja 
Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega 
mestnega prevoza. Od 16. do 22. septembra 2019 so se v 
skoraj 3.000 mestih v 54 državah zvrstili številni programi 
in dejavnosti za spodbujanje varne hoje in kolesarjenja pod 
skupnim sloganom »Gremo peš!« 
Tudi v Sloveniji so ta potekale številne dejavnosti v različnih 
krajih po državi. Komisija pa je ob tej priložnosti objavila 
nagrado za varnost v mestnem cestnem prometu, ki jo bo 
podelila spomladi naslednje leto. 
Več si lahko preberete TU. 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU 
NACIONALNIH STRATEGIJ ZA 
VKLJUČEVANJE ROMOV 
Evropska komisija je objavila letno poročilo o izvajanju 
nacionalnih strategij za vključevanje Romov, v katerem 
povzema najpomembnejše trende v zvezi z usmeritvami 
EU za vključevanje Romov ter odpravljanjem diskrimi-
nacije in anticiganizma. 
V poročilu ugotavlja, da so države članice dosegle največ 
na področju izobraževanja. Uvedle so številne ukrepe, 
med drugim za zmanjšanje osipa romskih otrok v šolah. 
Trenutno 90  % romskih otrok obiskuje osnovno šolo, 
kar je spodbuden korak k vključevanju Romov v družbo. 
Poročilo opisuje tudi druge dosežke in hkrati opozarja, da 
je treba za uspešno vključevanje Romov storiti še veliko. 
Predhodni rezultati raziskave Eurobarometer o diskrimi-
naciji, ki bodo objavljeni v prihodnjih tednih, kažejo, da 
so Romi po mnenju 61 % vprašanih diskriminirani, samo 
19 % pa jih meni, da so prizadevanja njihove države za 
vključevanje Romov uspešna. 
Več si lahko preberete TU.
1. Evropska komisija je razpisala nagrado za invalidom 
prijazno mesto za leto 2020. Nagrada je priznanje mes-
tom za ukrepe, ki so jih sprejela za lažji dostop invalidov 
in starejših oseb do javnih in zasebnih površin, stanovanj, 
igrišč, delovnih prostorov, javnega prometa in komunikaci-
jskih tehnologij. Pomeni tudi priznanje mestnim organom 
za spodbujanje in razširjanje dobrih praks. Za nagrado la-
hko kandidirajo mesta z vsaj 50.000 prebivalci ter enako 
velika mestna območja, ki jih sestavljata vsaj dve mesti v 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37303?locale=sl
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37303?locale=sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2017%3A572%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2017%3A572%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5930
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5612
http://www.mobilityweek.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5580
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5533
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državah EU, v katerih sta manj kot dve mesti z več kot 
50.000 prebivalci. Rok za prijavo je 11. september 2019.   
V Evropski uniji naj bi do leta 2020 živelo 120 milijonov 
invalidov, prebivalstvo pa se stara. Poleg tega Evropa postaja 
mestna družba, saj štiri petine prebivalcev živi v mestih. EU 
podpira enake možnosti in dostopnost za invalidne osebe. 
Ključni del uresničevanja te strategije je oblikovanje Evrope 
brez ovir. Med prejemniki nagrade je bila v preteklosti tudi 
Ljubljana. Leta 2018 je dobila drugo nagrado, leta 2015 
tretjo nagrado, leta 2012 pa posebno omembo. 
Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1141 

JAVNO POSVETOVANJE O EVROPSKI 
STRATEGIJI O INVALIDNOSTI ZA 
OBDOBJE 2010–2020
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o evropski 
strategiji o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Komisijo 
zanima mnenje državljank in državljanov ter deležnikov 
o dejavnostih, ki jih je EU od leta 2010 izvedla za 
uresničevanje Konvencije ZN o pravicah invalidov na 
ravni EU ter za boljše vključevanje invalidov v družbo. 
Zbrane informacije bodo osnova za oceno dosežkov v 
obdobju 2010–2020 ter razmislek o izboljšanju politike o 
invalidnosti v prihodnosti, da bo ta še učinkovitejša in bolj 
osredotočena. Komisija k sodelovanju zlasti vabi invalide 
in njihove družine, organizacije invalidov ter javne organe 
in podjetja, ki izvajajo politiko oziroma opravljajo storitve 
za invalide. Posvetovanje poteka do 23. oktobra 2019. 
Več si lahko preberete TU. 

101 MILIJON EVROV ZA POSODOBITEV 
ŽELEZNIŠKEGA ODSEKA MED 
MARIBOROM IN ŠENTILJEM
Evropska unija bo vložila 101 milijon evrov iz Kohezijskega 
sklada za posodobitev železniškega odseka med Mariborom 
in Šentiljem, ki Slovenijo povezuje z Avstrijo v smeri Gradca. 
Dela, ki jih financira EU, naj bi na tej progi skrajšala čas 
potovanja, omogočila večjo hitrost, izboljšala varnost v 
železniškem prometu ter zagotovila večjo zmogljivost za 
prevoz tovora. Zaradi posodobitve bo po odseku na dan 
lahko peljalo 84 namesto 67 vlakov, s čimer se upošteva 
predvideno povečanje prometa do leta 2039 na tem delu 

baltsko-jadranskega koridorja, ki je del osrednjega vseev-
ropskega prometnega omrežja. V projektu so predvidene 
obnova železniških postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica 
in Šentilj ter gradnja novega predora Pekel in rekonstruk-
cija obstoječega predora Šentilj. Nova železniška proga naj 
bi se začela uporabljati februarja 2023.
Več si lahko preberete TU. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882/public-consultation_sl
https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_19_5429

