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1 UVOD
Pripravili smo peto izdajo Mesečnega utripa v letu 2019. V mesecu maju, ki je bil precej deževno obarvan,
je potekalo veliko aktivnosti.
Tako si lahko v tokratnem Mesečnem utripu med drugim več preberete o aktivnostih vladne delovne
skupine, ki se je v mesecu maju sestala na kar osmih sestankih. Z aktivnostmi bo nadaljevala tudi v mesecu
juniju, ko bo pripravljeno končno poročilo.
Prav tako so se na tretji seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in oblikovali smernice dela
v prihodnjih mesecih.
Na svojem drugem sestanku se je sestala koordinacijska skupino za pripravo novele gradbenega zakona in
zakona o urejanju prostora. Na tokratnem sestanku so obravnavali spremembe gradbenega zakona.
Na pristojne smo naslovili več dopisov z mnenji in pobudami. Tako smo na Vlado RS naslovili dopis, v
katerem pozivamo pristojne, da občine aktivno vključijo v pripravo operativnih programov za naslednjo
finančno perspektivo.
Ministrstvu za javno upravo smo poslali dopis, v katerem naprošamo za posredovanje informacij oz.
izračunov o posledicah povišanja stroškov dela na proračune občin. Namreč Vlada RS in reprezentativna
združenja občin so konec leta 2018 podpisala dogovor o višini povprečnine v letu 2019.
Prav tako pa smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslalo pripombe k predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
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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AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

• jasno opredelitev, kdaj je mogoča samooskrba objektov
in kaj predstavlja opremljeno stavbno zemljišče,
• boljšo sistematiko členov glede komunalnega
prispevka,
• boljšo opredelitev pogodbe o opremljanju, ki ne
potrebuje več predhodnega programa opremljanja in
za posledico nima odmere komunalnega prispevka,
ampak zgolj prevzem zgrajene infrastrukture s strani
občine,
• spremembe glede podlag za odmero komunalnega
prispevka in odlokov, s katerimi se sprejemajo, ki se
posledično ne rabijo spreminjati ob vsaki spremembi
OPN,
• plačilo komunalnega prispevka na način začasne in
končne odmerne odločbe, ki vsebuje poračun glede
na to, kaj je bilo dejansko dovoljeno z gradbenim
dovoljenjem.
• jasno določitev obveznosti plačila komunalnega prispevka za črnograditelje,
• racionalizacijo izdaje potrdil o namenski rabi zemljišča,
• uporabo določb o določanju gradbene parcele že pred
uveljavitvijo ustrezne informacijske rešitve za namen
ustrezne odmere komunalnega prispevka in prilagoditve na kasnejši sistem,
• olajšave pri predkupni pravici,
• dodaten namen uredbe o državnem prostorskem
načrtu (DPN), in sicer za varovanje izvedenih ureditev.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do
30. 6. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU
PROSTORA
Ministrstvo za okolje in prostor je poslalo v javno obravnavo osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o urejanju prostora.
Gre za manj spremembe in dopolnitve, ki večinoma
odpravljajo nejasnosti pri tolmačenju zakonskih rešitev,
omogočajo bolj jasen in pregleden sistem, deloma pa tudi
naslavljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se kot take izkazale pri spremljanju dela v praksi, ob opozorilih občin in
ob izvedeni evalvaciji ZUreP-2 v drugi polovici leta 2018.
ZUreP-2 se je namreč začel uporabljati s 1.6.2018 in je
vpeljal nekatere popolne novosti v sistem urejanja prostora
(npr. lokacijska preveritev). Ob uporabi se je izkazalo tudi,
da so potrebne nekatere prilagoditve določb glede na druge
predpise (npr. Gradbeni zakon).
ZUreP-2A tako vpeljuje:
• natančno določitev pogojev za lokacijsko preveritev, ki
se za namen legalizacije objektov izvaja na kmetijskih
zemljiščih z nižjo boniteto v skladu z Gradbenim
zakonom,
• zvišanje možnega obsega stavbnih zemljišč pri
posamični poselitvi na 1200 m2 oziroma 50 % izvorne
velikosti,
• nekatere roke v postopku lokacijske preveritve za bolj
racionalno izvedbo postopka,
• olajšavo za občine, da ne rabijo določati ureditvenega
območja naselja že ob prvih spremembah in dopolnitvah OPN,
• možnost širitve ureditvenega območja naselja tudi na
območja, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli, in ne zgolj
na območje za dolgoročni razvoj naselja,
• postopkovno olajšavo pri sprejemanju OPN, OPPN in
odloka o ureditvi podobe naselij in krajine, ki omogoča
združitev dveh faz postopka,
• lažjo možnost sprejemanja odlokov o urejanju podobe
naselij in krajine zaradi prilagojene vsebine tega akta,

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA
ZAKONA
Ministrstvo za okolje in prostor je poslalo v javno obravnavo osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah
Gradbenega zakona.
Gre za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z odločbo
Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-64/14-20 z dne
12. 10. 2017. Hkrati gre tudi za nekatere manj zahtevne
spremembe in dopolnitve zakona, ker se je tekom predstavitev zakonodaje po občinah in upravnih enotah in tudi
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že pri izvajanju izkazalo, da so nekatere rešitve nejasne in
neučinkovite. Zato je predlagatelj s predlaganimi spremembami Gradbenega zakona, ki se je začel uporabljati
1. 6. 2018, želel popraviti te nejasnosti.
Spremembe in dopolnitve vsebujejo določbe, po katerih
bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku
predstavlja dom, omogočeno, da pristojno sodišče presodi
sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele
če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo (odstranitev nelegalnega
objekta), v nasprotnem primeru pa bo za pet let odložil
izvršitev inšpekcijskega ukrepa (odstranitev objekta).
Druge spremembe se nanašajo na možnost upravnega
organa, da v primeru molka mnenjedajalca tudi sam
odloči, enako kot zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj. Dodatno je določeno, kdaj preneha
veljati gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti.
Upravljavci, notarji, in druge osebe javnega in zasebnega
prava morajo na prepovedi, ki jih je izrekel inšpektor kot
del inšpekcijskega ukrepa in so vpisane v zemljiško knjigo,
paziti po uradni dolžnosti pri izdaji dovoljenj, soglasij, pri
vpisih, sklepanju pravnih poslov in podobno.
Na novo se določi pristojnost ministrstva, pristojnega za
graditev,med drugim se določa njegova pristojnost tudi za
objekte, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje
investicij, kot strateško investicijo določi vlada. Gradbeno
dovoljenje bo potrebno tudi za odstranitev zahtevnega
objekta in za odstranitev objekta kulturne dediščine.
Predvideno je, da se prijava začetka gradnje vloži tudi
za večja vzdrževalna dela, ki so novost in so nekaj več
od vzdrževanja in nekaj manj od rekonstrukcije, in za
vzdrževalna dela v javno korist. Sprememba se nanaša tudi
na zakoličenje objekta, ki se izvede na podlagi dokumentacije za izvedbo in ne gradbenega dovoljenja, ker so glede
same izvedbe gradnje dopustna tudi manjša odstopanja.
Poleg tega so spremembe pri pridobivanju uporabnega
dovoljenja za enostanovanjske hiše na lažji in cenejši način.
Omogočeno je pridobivanje samo uporabnega dovoljenja
za objekte, ki so bili pred letom 1998 zgrajeni z gradbenim
dovoljenjem, a brez uporabnega dovoljenja.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do
30. 6. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

Ministrstvo za finance namerava prenoviti in poenostaviti Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin.
Da bi prenovljena uredba res služila svojemu namenu in
bila uporabna, nas je ministrstvo zaprosilo za sodelovanje.
In sicer jih zanima koliko občin to uredbo dejansko uporablja in do katere mere, saj je le ta preobsežna.
Tako, da bi vas prosili za informacijo ali uporabljate navedeno uredbo in koliko. Prav tako pa vas prosimo še za
posredovanje pripomb, ki bi jih lahko Direktorat za javno
premoženje vključil v pripravo nove uredbe.
Vaše predloge in pripombe ste nam lahko poslali do 23. 5.
2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.
si. V kolikor ste mogoče spregledali obvestilo, nam pripombe in predloge pošljite v najkrajšem možnem času.

OSNUTEK ZAKONA O KATASTRU
NEPREMIČNIN
na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo osnutka Zakona o katastru nepremičnin, ki ga je pripravilo
Ministrstvo za okolje in prostor.
Osrednji cilj novega zakona je vzpostavitev enotne
evidence, imenovane »kataster nepremičnin« o parcelah,
stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji. To pa z namenom, da se zagotovi še večja učinkovitost, medsebojna
usklajenost in kvaliteten ter lažji dostop do evidentiranih
podatkov. Prav tako pa je namen zakona uveljavljanje
novih načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije, pospešitev postopkov vpisa sprememb, razvijanje novih storitev posredovanja obdelanih
podatkov in zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o
nepremičninah na enem mestu.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 4.
6. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O
OHRANJANJU NARAVE
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek
Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave
(ZON).

Ministrstvo za javno upravo je dalo v javno obravnavo
osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
Cilj predloga zakona je zagotovitev učinkovitega pravnega
varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja, zlasti
pa zagotovitev večje neodvisnosti organa pravnega varstva
v postopkih javnega naročanja.
Tako se z novelo zakona ureja drugačen način imenovanja
predsednika in članov Državne revizijske komisije, ki bo
odslej potekal na način, ki je primerljiv neodvisnosti
presoje kandidatov za državne odvetnike in sodniška
mesta, hkrati pa tudi z vidika neodvisnost ne odstopa
od načina imenovanja drugih primerljivih funkcij (npr.
predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije). Ustanavlja
se tudi komisija za presojo ustreznosti kandidatov, ki pa
bo imela pristojnost tudi za podajo mnenja glede razlogov
in okoliščin za razrešitev.
ZJN-3 določa, da mora naročnik odločitev o oddaji
javnega naročila sprejeti v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. V primeru revizijskega postopka, v katerem DKOM
razveljavi naročnikovo odločitev, pa zakon eksplicitno ne
določa roka za sprejem nove odločitve, zato se smiselno
uporablja 90-dnevni rok, saj v teh primerih DKOM
odločitev razveljavi in vrne zadevo v ponovno odločanje,
torej v čas prejema ponudb. Zaradi pospešitve izvedbe
postopkov predlog zakona določa tudi rok, v katerem mora
naročnik sprejeti novo odločitev (60 dni).
Novela zakona zaradi zagotavljanja večje pravne varnosti
in enotnosti odločanja ureja možnost sprožitve upravnega
spora zoper odločitev DKOM. Tožba na Upravnem sodišču
je mogoča v 15 dneh od vročitve odločitve DKOM, ki pa
zaradi zagotavljanja hitrosti in učinkovitosti v postopkih
javnega naročanja nima suspenzivnega učinka.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 7. 6. 2019
na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

Od zadnje večje novele ZON v letu 2014 je nastopilo že več
razlogov za njegove spremembe in dopolnitve. Predlagane
so sledeče spremembe:
• uskladitev določb ZON s predpisi na področju prostora in graditve objektov, zaradi sprememb sistemske
zakonodaje področij;
• nadgradnja področja gojitve živali;
• podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne
rabe delov narave (zavarovana območja, naravne vrednote, prostoživeče živali in drugi deli narave);
• ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah;
• ureditev področja invazivnih vrst zaradi spremembe
prava EU;
• dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev področja
vožnje v naravnem okolju, zaradi zagotavljanja večje
učinkovitosti in izvedljivosti zakonskih določb;
• dopolnitev določb glede neposrednega nadzora, z
namenom njegovega učinkovitejšega izvajanja;
• ureditev upravljanja nepremičnin v lasti države na
območjih, pomembnih za ohranjanje narave;
• ureditev evidenc, baz in registrov v povezavi s spremembami prostorske in gradbene zakonodaje ter z
drugimi predpisi, ki urejajo to področje;
• odprava ugotovljenih neskladij zaradi spremembe drugih predpisov oziroma druge uskladitve določb ZON
tudi zaradi doseganja ciljev na področju varstva narave;
• odprava neusklajenosti na področju določanja
prekrškov in višine glob;
• druge manjše uskladitve in popravki tudi zaradi sprememb druge zakonodaje.
Ocenjujemo, da osnutek ZON med drugim vsebuje tudi
določbe, ki predstavljajo dodatne naloge občinam in
posledično tudi finančne obremenitve.
ZON je treba uskladiti s predpisi na področju prostora
in graditve objektov, in sicer Zakona o urejanju prostora
(ZureP-2) in Gradbenega zakona (GZ).
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Predlagana je tudi rešitev, ki upošteva posebnosti priprave
prostorskih aktov in sicer upoštevajoč obveznost pripravljavca, da se je dolžan v postopku opredeliti do predlaganih
variant z vidika njihove vsestranske izvedljivosti in sprejemljivosti ter jih primerjati z drugimi možnostmi, pri čemer
pa je preveritev teh variant možno predlagati najkasneje v
fazi pobude, ne pa več po razgrnitvi študije variant. Predlog
novele ZON upošteva tudi spremembe v ZureP-2 in GZ,
ki prinašajo integrirane postopke z elementi načrtovanja
oziroma dovoljevanja in presoje vplivov na okolje oziroma
presoje sprejemljivosti za naravo ter predvideva konkretno
navedbo omilitvenih oziroma izravnalnih ukrepov v fazi
presoje ali prevlade na nivoju načrtovanja, ki se nadalje
vključijo v konkretne upravne akte, s katerimi se skladno
z ZureP-2 in GZ odobrijo nameravani posegi.

neposrednega nadzora in zlasti njihovo krajevno pristojnost. Ugotovljena pomanjkljivost veljavne ureditve je, da
se neposredni nadzor izvaja samo v zavarovanih območjih.
Določeno tudi je, da bi ga morale izvajati tudi osebe javnega prava, ki so ustanovljene z namenom usmerjanja
trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, na območjih
teh dobrin in ministrstvo zunaj zavarovanih območij.
Predlagana ureditev natančno razmejuje pristojnosti med
izvajalci neposrednega nadzora, sprejem pravilnika pa se
posledično črta. Novost predstavlja možnost, da lahko tudi
lokalne skupnosti izvajajo neposredni nadzor, če to želijo
in se o tem sporazumejo z ministrstvom. Predlagano je
izvajanje neposrednega nadzora v okviru izvajanja nalog
občinskega redarstva (3. člen Zakona o občinskem redarstvu), ki med področji delovanja občinskega redarstva
navaja tudi področje naravne dediščine.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 5.
6. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

Zakon tako določa, da lahko ministrstvo, pristojno za
državne in gozdne ceste, ter lokalna skupnost za občinske
ceste določijo obveznost plačila cestnin in parkirnin ali
drugih pristojbin ter njuno višino, ob upoštevanju obremenjenosti zavarovanega območja s prometom in obiskom.
Na ta način pridobljena sredstva se morajo porabiti namensko v parkovnih lokalnih skupnosti, kjer so bila sredstva
zbrana, in naj se prednostno namenijo za vzdrževanje cest
in parkirišč ter za izgradnjo parkovne infrastrukture.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O GASILSTVU
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gasilstvu, ki gaje pripravilo Ministrstvo za obrambo.

Novosti so tudi pri določbah, ki se nanašajo na ureditev
področja vožnje v naravnem okolju. Z novelo se ureja
nekaj manjših dopolnitev in sprememb 28.b člena ZON,
ki ureja vožnjo z vozili na motorni ali drug lasten pogon
vozila v naravnem okolju.
Spreminja se tudi 28.c člen ZON, ki ureja možnosti organiziranja javnih prireditev vožnje z vozili na motorni pogon
v naravnem okolju. Te vrste prireditev se lahko izvajajo na
podlagi dovoljenja pristojne upravne enote, ki pa je lahko
izdano na podlagi soglasja ZRSVN. Z novelo se ureja tudi
sprememba in dopolnitev 28.d člena ZON, ki ureja vožnjo
s kolesi v naravnem okolju. Ker je vožnja s kolesi manj
obremenjujoča za življenjske prostore prostoživečih vrst
zaradi manjše fizične obremenitve, kot pa jo predstavljajo
motorna vozila, je bila z novelo ZON 2014 dovoljena
vožnja s kolesi v naravnem okolju, vendar le po utrjenih
poteh in če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti.
Ocena stanja na področju uveljavljanja tega dela ZON je
pokazala, da se pojavljajo težave, ker ni jasno določeno,
kako morata lastnik ali upravljavec poti izraziti svoje nasprotovanje vožnji s kolesom po utrjenih poteh.
Dopolnjujejo se tudi določbe glede neposrednega nadzora. Spreminja se 156. člen ZON, ki ureja izvajalce

Temeljni cilj predloga zakona je omogočati nadaljnji razvoj
gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost
izvajanja operativnih nalog gasilstva. Pripravljavci pa so med
cilji zapisali še ureditev evidenc na področju gasilstva, zagotovitev primernega števila operativnih gasilcev za izvajanje
nalog pri opravljanju javne gasilske službe, ureditev pogojev
za vodenje poklicnih gasilskih enot in sestav ter ureditev
pristojnosti za usposabljanje gasilcev.
Predlog na novo določa aktivnosti, opredeljene kot »druge
operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot
pridobitno dejavnost, uvaja pojma »gasilec pripravnik« in
»gasilec veteran«, ki bosta pod pogoji, določenimi v zakonu,
lahko sodelovala v intervencijah kot operativna člana.
Podrobneje opredeljuje pojem »gasilske nepremičnine«, ki
jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
Predlog zakona ureja področje evidenc, ki jih bodo vodili
upravičenci, in sicer ministrstvo, pristojno za gasilstvo,
Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, ter upravičenost do vpogleda v evidence.
Predlog tudi na novo ureja posebne pogoje, ki jih morajo
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izpolnjevati kandidati za poklicnega gasilca, poklicni gasilci, ki kot operativni vodje vodijo delo v poklicni gasilski
enoti, in poklicni gasilci, ki kot poveljniki vodijo operativno delo v poklicni gasilski enoti.
Predlog zakona uvaja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe,
zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem
industrijskem kompleksu. Na področju usposabljanja
novela natančneje določa, katera usposabljanja se izvajajo
le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije
oziroma druga pooblaščena institucija.
Predlog zakona v 26. členu uvaja novost pri zavarovanju
prostovoljnih gasilcev, in sicer, da lahko občina za njih
zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja.
35. člen predloga zakona dodaja nov četrti odstavek, ki
določa, da stroške povezane z vodenjem intervencijami
krije lokalna skupnost oz. država.
Posodablja se tudi področje aktiviranja gasilskih enot.
Predlog opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot
širšega pomena in daje podlago za določitev posebnega
alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto
sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe
posredujete do 15. 6. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled in pripombe
poslalo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja.
Namen sprememb in dopolnitev osnovnega pravilnika je v
zagotovitvi večje učinkovitosti pri organizaciji strokovnih
izpitov za inšpektorja, večje strokovnosti izpraševalcev in
posledično večje strokovne usposobljenosti kandidatov za
samostojno vodenje in odločanje v inšpekcijskih postopkih.
S predlogom pravilnika se med drugim spreminja rok za
pripravo in dostavo pisne naloge Upravni akademiji, določa
se obveznost, da so pisne naloge različne, če je več kandidatov
ter podaljšuje dolžina trajanja pisnega dela izpita na največ
pet pedagoških ur. Določa se tudi, da je pogoj za pristop k
ustnemu delu izpita uspešno opravljen pisni del izpita, prav
tako se podaljšuje čas trajanja ustnega dela izpita na največ 45
minut. V nadaljevanju se določajo strožji pogoji za izpraševalce
za oba vsebinska sklopa – za inšpekcijski upravni postopek
z upravnim sporom in inšpekcijski prekrškovni postopek s
sodnim nadzorom, pri čemer bodo sedanji izpraševalci, ne
glede na izpolnjevanje strožjih pogojev po novem, nadaljevali
z delom do konca obdobja, za katerega so imenovani.
S predlogom se prav tako določa način vložitve prijave na strokovni izpit, in sicer samo po elektronski poti, zatem podatki,
ki morajo biti navedeni v prijavi ter kdaj izvajalec izpita obvesti
kandidata o sestavi izpitne komisije, času in kraju opravljanja
izpita. Pisna naloga ne bo več priloga zapisnika, saj se bo
zapisnik hranil trajno, medtem ko se bo pisna naloga hranila
v skladu s predpisi o ravnanju z dokumentarnim gradivom.
Na novo se ureja postopek ugovora na zapisnik, kandidat bo
lahko ponovno opravljal izpit najpozneje v petih delovnih
dneh od dneva razglasitve ocene, s tem, da bo v primeru
ponovitve opravljal izpit v celoti. Prav tako se na novo ureja
postopek, če kandidat odstopi od opravljanja izpita.

PREDLOG PRAVILNIKA O
ORGANIZACIJI IN POVPRAČILU
PREVOZNIH STROŠKOV ZA PREVOZE
OTROK IN MLADOSTNIKOV S
POSEBNIMI POTREBAMI
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih
stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.

Vaše pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 13.
junija 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

Pravilnik, ki bo pričel uporabljati s 1. 9. 2019 določa organizacijo in povračilo prevoznih stroškov za zagotavljanje
pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, ki jih v skladu s predpisi zagotavlja ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 14.
6. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

8

Maj 2019

3

ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O
SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-I)
Zakon je bil 3. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS.
Zakon je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se
bo začel tri mesece po njegovi uveljavitvi.

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V
REPUBLIKI SLOVENIJI

ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVI ZAKONA O MNOŽIČNEM
VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN1A)

Aneks je bil 16. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Aneks določa višino regresa za javne uslužbence v letu
2019, in sicer v višini 886,63 evrov in se izplača pri plači za
mesec maj 2019. Za javne uslužbence, ki na dan izplačila
regresa za letni dopust prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, prejmejo regres
v višini1.050 eurov.

Zakon je bil 22. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,

veljati pa je začel naslednji dan po njegovi objavi.

ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O EVIDENTIRANJU
NEPREMIČNIN (ZEN-B)

ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O
DOHODNINI (ZDoh-2U)

Zakon je bil 22. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po njegovi objavi.

Zakon je bil 3. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Zakon se uporablja že za regres za letni dopust, prejet od
1. januarja 2019 dalje.

UREDBA O NAČINU IZVAJANJ
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
JAVNI LINIJSKI PREVOZ POTNIKOV
V NOTRANJEM CESTNEM PROMETU,
O KOCESIJI TE JAVNE SLUŽBE IN
O UREDITVI SISTEMA ENOTNE
VOZOVNICE

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU (ZPIZ-2F)
Zakon je bil 3. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Zakon se uporablja že za regres za letni dopust, prejet od
1. januarja 2019 dalje.

Uredba je bila 6. 5. 2019 objavljena v Uradnem listu RS,
veljati pa je začela petnajsti dan po objavi.
Uredba med drugim ureja način izvajanja gospodarske
javne službe javni linijski prevoz potnikov, vsebino in
obveznosti te javne službe, pravice potnikov, financiranje,
način podelitve koncesije in nadzor nad njenim izvajanjem. Prav tako ureja nekatere vidike izvajanja posebnega
linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu.
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PRAVILNIK O NAČINU IZMENJAVE
ELEKTRONSKIH RAČUNOV PREK
ENOTNE VSTOPNE IN IZSTOPNE TOČKE
PRI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
JAVNA PLAČILA

Uredba pa se ne nanaša na prevoz potnikov v mestnem
prometu, razen kolikor ureja razmerje med prevozom potnikov v mestnem prometu in javnim linijskim prevozom
ter sistem enotne vozovnice.

UREDBA S SPREMEMBAH UREDBE
O PROGRAMU OPREMLJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ODLOKU
O PODLAGAH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
TER O IZRAČUNU IN ODMERI
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Pravilnik je bil 17. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
Pravilnik določa način izmenjave e-računov, ki jih izdajajo
ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega
in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek enotne vstopne in izstopne spletne
točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

Uredba je bila 24. 5. 2019 objavljena v Uradnem listu RS,
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

PRAVILNIK O IZVAJANJU PLAČILNIH
STORITEV ZA PRORAČUNSKE
UPORABNIKE

PRAVILNIK O SPREMEMBAH
PRAVILNIKA O OBRAZCIH ZA
OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
VARNOST

Pravilnik je bil 24. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa bo začel petnajsti dan po objavi.

PRAVILNIK O DOLOČITVI VZORCA
IZJAVE O DOSTOPNOSTI GLEDE
SKLADNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH
APLIKACIJ Z ZAHTEVAMI GLEDE
DOSTOPNOSTI IN O METODOLOGIJI
SPREMLJANJA SKLADNOSTI SPLETIŠČ
IN MOBILNIH APLIKACIJ

Pravilnik je bil 6. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
V Pravilniku so spremembe v obrazcih prilog 7, 9 in 10.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
FINANCIRANJU IN SOFINANCIRANJU
VLAGANJ V GOZDOVE

Pravilnik je bil 24. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa bo začel petnajsti dan po objavi.
Pravilnik določa plačilne naloge, ki jih za opravljanje
plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter
obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise
in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna
plačila zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet, v obliki
za tiskanje in v elektronski obliki.
Pravilnik določa vzorec izjave o dostopnosti spletišč in
mobilnih aplikacij in metodologijo spremljanja skladnosti
spletišč in mobilnih aplikacij.

Pravilnik je bil 16. 5. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začel naslednji dan po objavi.
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DOGODKI ZDRUŽENJA

15. Urejanje infrastrukture v industrijskih conah
16. Ureditev vodotokov in sanacije plazov
Sprejet je bil sklep, na podlagi katerega smo Vlado RS
pozvali, da naj v pripravo vsebin operativnih programov
vključi občine oz. svete razvojnih regij.
V razpravi o pokrajinah so si bili župani enotni, da je njihova vzpostavitev nujna, saj jih nenazadnje določa Ustava
Republike Slovenije. Ker jih še nimamo Slovenija izgublja
ogromno razvojnega potenciala in tudi evropskih sredstev.
Za njihovo vzpostavitev pa je ključna politična volja.

TRETJA SEJA PREDSEDSTVA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Na 3. seji Predsedstva ZOS so člani obravnavali vmesno
poročilo o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov
občinam, o oblikovanju pokrajin v Sloveniji, o oblikovanju
programov za naslednjo finančno perspektivo ter drugih
že izvedenih aktivnostih združenja v letu 2019.
V razpravi o znižanju stroškov občinam je bila izpostavljena
bojazen, da bi lahko prišli še do večje centralizacije države,
zato je bilo oblikovano stališče, da je treba stremeti k rezultatom, ki bodo prinesli rezultate, ki ne bodo šli v smer še
večje centralizacije nalog in na daljši rok ne bi še dodatno
finančno obremenili občine. Sprejet je bil sklep, na podlagi
katerega smo Ministrstvo za javno upravo pozvali naj nam
posreduje izračune, ki jasno kažejo vpliv povečanja plač v
javnem sektorju na proračune občin. K temu Vlado RS
zavezuje tudi dogovor v višini povprečnine za leto 2019,
ki je bil podpisan konec leta 2018.
Združenje je občinam poslalo dopis, v katerem smo jih
zaprosili za posredovanje predlogov projektov za naslednjo
finančno perspektivo. Prejeli smo odgovore od velikega
števila občin, največ vsebin pa se navezuje na:
1. Izgradnjo vodovodnih omrežij
2. Izgradnjo kanalizacijskih omrežij

SEMINAR: VARNOST IGRIŠČ IN
ŠPORTNO REKREACIJSKIH CENTROV
Združenje občin Slovenije je 14. maja 2019 organiziralo
seminar, ki je obravnaval temo varnost igrišč in športno
rekreacijskih centrov. Seminar smo organizirali v sodelovanju z edinim sodnim izvedencem za zunanja igrala v
Sloveniji, gospodom Slavkom Rudolfom.
Udeleženci seminarja so na seminarju pridobili veliko
praktičnih nasvetov in predlogov za reševanje vsakodnevnih
težav vzdrževalcev igrišč, seznanili so se z osnovnimi
zahtevami zakonodaje in standardi za zunanja igrala, informacije in znanja o vključevanju varnostnih zahtev v celoten
proces izgradnje, od zamisli, projektiranja, priprave razpisne dokumentacije, do gradnje, nadzora in zaključnega
varnostnega pregleda športnega objekta. Dobili so tudi
informacije o načinih vzdrževanja ŠRO, kot tudi o vodenju
potrebne dokumentacije, imeli so priložnost izmenjati
mnenja in dobiti odgovore na konkretna vprašanja.

3.
4.
5.
6.

Izgradnjo kolesarskih povezav
Izgradnjo ali obnovo osnovnih šol in vrtcev
Izgradnjo ali obnovo otroških in športnih igrišč
Izgradnjo domov za starejše in medgeneracijskih
centrov
7. Obnovo in rekonstrukcijo cest
8. Menjavo javne razsvetljave
9. Sofinanciranje gradnje oz. prizidkov gasilskih domov
10. Gradnjo mrliških vežic
11. Izgradnjo širokopasovnih omrežij
12. Ureditev vaških in trških jeder
13. Skrb za naravno in kulturno dediščino
14. Razvoj turizma

SEMINAR: POSLOVNI PROTOKOL IN
OSEBNI PROTOKOL Z ROKO V ROKI
20. maja 2019 smo na Združenju občin pripravili seminar
Poslovni protokol in osebni protokol z roko v roki, na
katerem je dolgoletna bivša šefinja protokola RS, gospa
Ksenija Benedetti, občinskim uslužbencem, županom,
podžupanom in ostalim predstavila nova znanja in obnovila mogoče že slišana znanja iz področja poslovnega
in diplomatskega protokola. Na občinah se vedno
pogosteje srečujejo z organizacijami dogodkov, protokolarnimi sprejemi, uradnimi pogostitvami ali pa s povsem
»običajnimi« sestanki.
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Na tokratnem seminarju so številčni udeleženci lahko
osvežili že pridobljeno znanje in ga nadgradili in k svojemu delu dodali točno tiste trike, ki naredijo dogodek
s pečatom. Skupaj s predavateljico so med drugim pogledali, kakšen je pomen poslovnega protokola in razlika
med družbenim bontonom in poslovnim protokolom,
pravila lepega vedenja in primernega videza, protokol
neverbalnega in verbalnega komuniciranja s partnerji ali
gosti, spoznali so moč prvega vtisa in nasvet kako ga ustrezno oblikovati (rokovanje, seznanjanje, naslavljanje). V
nadaljevanju pa so se slušatelji seznanili tudi s protokolom
pisnega komuniciranja (uradni dopisi, vljudnostna pisma,
osebna pisma, vizitke, sodobna elektronska komunikacija,
...), s zlatimi pravili (poslovnega) oblačenja (oblačila za
prosti čas, formalna in delovna oblačila, večerne obleke,
smoking, frak). Na koncu pa so obdelali še priprave na
različne poslovne protokolarne dogodke in sprejem gostov.
Skupaj so razjasnili veliko zadreg, ki so jih udeleženci z
zadovoljstvom sprejeli, zapisali in menimo, da bodo organizacije različnih dogodkov v prihodnosti precej lažja
naloga.

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE
STROŠKOV OBČINAM V MAJU NA
OSMIH SESTANKIH
Vladna delovna skupina je v mesecu maju nadaljevala z
delom in se sestala na osmih sestankih.
V pogovorih z Ministrstvom za obrambo je razprava tekla
o določilih Zakona o gasilstvu in Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Dogovorjeno je bilo, da bo ministrstvo preverilo kriterije
za sofinanciranje in merila za dodeljevanje sredstev GEŠP
(gasilske enote širšega pomena), saj so minimalna merila
določena s strani države. Prav tako bodo ocenili možnost
povečanja sredstev za ta namen.
S strani občin so bili podani predlogi za morebitno
spremembo ali dopolnitev meril za sofinanciranje GEŠP.
Dogovorjeno je bilo, da bodo preverile in proučile tudi
vse možnosti prihodkov in odhodkov na tem področju,
tudi možnost uvedbe t.i. požarnega davka, ki ga doslej ni
uvedla nobena od občin.
V zvezi z zavarovanji je bilo ministrstvo prisotne seznanilo,
da že poteka »krovni« dogovor z zavarovalnicami, in sicer da
bi v najboljšem primeru lahko občine že leta 2020 sklepale
ugodnejša zavarovanja npr. gasilske opreme, nepremičnin
itd., kar bi po oceni pristojnih lahko pomenilo 4 mio evrov
letnega prihranka na ravni občin.
Dogovorjeno je bilo tudi, da boo ministrstvo do leta 2022
od občin prevzelo vse sirene za javno alarmiranje.
Na sestanku z Ministrstvom za kulturo je razprava
tekla o Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
programe RS v kulturi, Zakon o knjižničarstvu, Zakon
o varstvu kulturne dediščine in Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Na sestanku so bile pregledane podane pripombe na Zakon
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v
kulturi, ki smo jih na ministrstvo poslali novembra 2018.
Opozorjeno je bilo, da je treba povečat delež sofinanciranja
za lokalne skupnosti in da se jih ne enači z zasebniki ter
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nekih prihrankov. Ko bo projekt končan, se bo videlo ali
je možnost, da se to prenese tudi na občine.
S predstavniki Ministrstva za okolje in prostor sta potekala dva sestanka. Na prvem je razprava tekla o Zakonu
o urejanju prostora, Stanovanjskem zakonu, Uredbi o
hrupu, Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in Gradbenem zakonu.
Glede občinskega urbanista so se prisotni strinjali, da
se odprejo pogoji za občinskega urbanista, ne samo da
izpolnjuje pogoje licence A po ZAID, ampak tudi dolžina
delovnih izkušenj, PP načrtovalec.
Podan je bil predlog, da se v ZUT ali ZUreP se spremeni
višina takse za Lokacijsko informacijo (poveča) in uvede
taksna postavka za Potrdilo za spremembo meje, oz. pogojih za parcelacijo. Predlagana je bila enaka višina kot za
Potrdilo o namenski rabi.
Glede stanovanjskega zakona je bil izpostavljen problem
da občine nimajo možnosti preverjanja o subvencijah CSD
pri odločbah o sofinanciranju stanovanj, ker je za občine
baza zaprta. Prav tako je treba izboljšati informacijske
rešitve.
V razpravi o Uredbi o hrupu je bilo izpostavljeno, da je
treba rešiti problem, saj so naloge za prekomerno obremenjevanje s hrupom na občinski inšpekciji, po predaji
prekrškovnemu organu pa kazen zaračuna država. Občina
tako nima možnosti predpisovanja meril v uredbi.
Strinjali so se z revizijo amortizacijskuh stopenj opredmetenih osnovnih sredstev v Uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
Pri gradbenem zakonu pa je bil podan predlog, da nadzor nad gradnjo enostavnih objektov prevzame državna
inšpekcija ali pa da se da tudi občinski inšpekciji možnost
preverjanja pravice graditi.
Tema drugega sestanka z Ministrstvom za okolje in
prostor je bil Zakon o vodah. Pri služnosti ali stavbni
pravici je bil podan predlog, da bi imele občine brezplačno
služnostno ali stavbno pravice na vodnem ali priobalnem
zemljišču v upravljanju ministrstva za primere izgradnje
komunalne infrastrukture. Namreč v kolikor država gradi
na občinskem zemljišču ima brezplačno služnost, zato je
bila predlagana obojestranskost. Ministrstvo ni naklonjeno
predlogu uvedbe brezplačne služnosti z argumentom, da
varujejo vodna in priobalna območja. V dveh letih se je
v vodni sklad s strani občin nabralo cca. 700.000€ in

da naj se delež približa deležu države. Gre za aktivnosti iz
naslova ureditve osnovnih prostorskih pogojev in nakupa
opreme za javne zavode s področja kulture, za nakup bibiliobusov, za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših
kulturnih spomenikov.
V razpravi o Zakonu o knjižničarstvu je bilo predlagano
povečanje sredstev za nakup knjižničnega gradiva in nakup
računalniške opreme. Ministrstvo bo povečal delež sofinanciranja v primeru sprejema Zakona o kulturnem evru,
saj bi se v ta zakon vključil nakup bibiliobusov.
Izpostavljeni so bili standardi za knjižnice, ki jih določa
pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot
javne službe, ki naj bi veljali le kot priporočila. Gre za
visoke standarde, ki otežujejo izvajanje dejavnosti, zato
na ministrstvo pripravljajo nov pravilnik, ki naj bi te
standarde znižal in olajšal izvajanje dejavnosti. Združenja
bomo poklicana na sestanek, ko bo pravilnik usklajen
znotraj ministrstva. Podano je bilo tudi vprašanje zakaj se
morajo knjige amortizirat v enem letu. Pojasnilo bo dalo
finančno ministrstvo.
V razpravi o Zakonu o varstvu kulturne dediščine je bila
izpostavljena finančna obremenitev občin tako s predhodnimi analizami predhodnih arheoloških izkopavanj kot
dejanskimi arheološkimi izkopavanji kot tudi s težavami
pri zagotavljanju hrambe teh izkopanin. Predlog je bil, da
država prevzame to breme. Dogovora ni bilo. Na strani
ministrstva je bilo povedano, da imajo na spletni strani
objavljen javni razpis za občine, na podlagi katerega lahko
pridobijo nekaj sredstev za izvajanje arheoloških aktivnosti
in da ni odziva občin. Težava pa je, da občine in tudi
združenja sploh ne vemo, da je poziv objavljen in smo
zaprosili, da o tem obveščajo združenja. Gre pa za sredstva
v višini 65.000€ na letni ravni za vse občine. Podan je bil
tudi še predlog, da bi bile s strani ministrstva sofinancirane arheološke aktivnosti občin, v primeru, ko gre za
izvedbo infrastrukturnih projektov – npr., ko bi se na trasi
predvideni za vodovod naletelo na arheološko najdbišče
naj bi del stroškov povezanih s tem prevzela država.
Zadnja tema sestanka je bil Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Podan je bil predlog, da bi
se stroški za zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v elektronski obliki zmanjšali ali pa da bi bila v zakonu dodana
izjema, ko bi bilo to za občine brezplačno. Ministrstvo
zakona ne bo odpiralo in izjem se ne bo dodajalo. Se pa z
Ministrstvom za pravosodje in vrhovnim sodiščem pelje
projekt eHrambe, na podlagi katerega bi lahko prišlo do
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opravljajo. Predlog o plačilu takse za izpise iz uradnih
evidenc (v tem primeru gre za potrdila o namenski rabi,
lokacijske informacije) so najprej predlog zavrnili, in sicer
na podlagi mnenja, ki so ga prejeli iz Notarske zbornice,
nato pa so po ponovni obrazložitvi s strani občin in s
strani MJU sprejeli, da bodo ta stališča ponovno predstavili
notarski zbornici.
Ministrstvo je glede jezika vročanja po Zakonu o prekrških
sprejelo stališče, da je potrebno to ureditev poenostaviti.
Glede Zakona o varstvu osebnih podatkov je bilo povedano, da bo do junija pripravljena sprememba zakona, do
takrat pa bodo še potekala usklajevanja.
Pri Zakonu o preprečevanju korupcije je bilo med drugim predlagano, da bi si KPK sama pridobivala podatke
o premoženjskem stanju zavezancev iz uradnih evidenc.
S predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva
za finance je potekal sestanek na temo zadolževanja občin,
izračuna povprečnih stroškov občin in poenostavitvi postopka sofinanciranja investicij.
V zvezi z zadolževanjem občin je bilo s stani finančnega
ministrstva povedano, da minister za finance ni naklonjen
dvigu odstotka zadolževanja občin z razlago, da je treba
upoštevat fiskalno pravilo. Podan je bil predlog, da se
zadolževanje sprosti za vse projekte, ki po izvedbi predstavljajo prihodke, in ne samo za EU projekte, da se doda
možnost zadolžitve za projekte, ki se financirajo z lastno
udeležbo in da se besedna zveza »sofinanciranje investicij«
nadomesti z npr. »sofinanciranje projektov«
Pri izračunu povprečnih stroškov naj bi bil dodan parameter »št. zaposlenih v zavodih«, vendar je bila takoj
izpostavljena bojazen, da da bi se s tem potiho vzpodbujalo
zaposlovanje na zavodih, vendar je MJU zagotovil, da temu
ni tako. Predlagano je, da se pripravi simualcija in tako
bi bila podana jasna slika o tem kaj to pomeni za občine.
Zagotovljeno je bilo, da nobene občina na ta račun ne bi
dobila manj sredstev.
V razpravi o poenostavitvi postopka sofinanciranja investicij je bil podan predlog, da se transferja ne bi več
opredeljevalo kot investicijski transfer, ampak kot transfer.
Prav tako se predlaga, da se ta sredstva lahko uporabi za
vračanje kreditov in lizingov, kar se sedaj ne da.
V razpravi o sofinanciranju občin z romskih prebivalstvom
(20 občin) je bilo povedano, da bi bilo treba za dodatna
sredstva sprejeti uredbo in narediti izračun na podoben
način kot je urejeno za italijansko in madžarsko narodno
skupnost.

v celotnih prihodkih predstavlja to minimalen znesek.
Dogovorjeno je bilo, da bo ministrstvo pripravilo pojasnilo s podatki o tem kakšni so stroški občin in drugih
uporabnikov, ki plačujejo služnost ali stavbo pravico (npr.
ELES, Telekom…) in s podatki o tem koliko brezplačne
služnosti je pridobila država v odnosu do občin.
V razpravi o hidroloških študijah je bilo predlagano, da
bi stroške poplavnih oz. drugih hidroloških študij krila
država. Ministrstvo pripravlja karto poplav in Slovenija
še ni pokrita v celoti. Te bo financirala država, občine pa
bodo še naprej morale financirati tiste študije, ki jih želijo
izvesti dodatno oz. pred državo, če jih za njihovo območje
še ni pripravila.
Podan je bil predlog, da bi država občinam namenila
več sredstev za izdelavo poplavnih kart in da naj država
zagotovi več ljudi na terenu.
Na sestanku s predstavniki Ministrstva za zdravje je
razprava tekla o lekarniški dejavnosti, izvajanju mrliško
pregledne službe, Zakonu o zdravstveni dejavnosti.
Glede same ureditve zdravstvene in lekarniške dejavnosti
je bilo dogovorjeno, da se pripravijo konkretni predlogi
sprememb ter da se nato pripravita nova zakona. Ker ni tu
pričakovati nekih finančnih prihrankov, se zadeva rešuje
ločeno od ukrepov zmanjševanja stroškov.
Ministrstvo je v razpravi o mrliško pregledi službi in obveznem zdravstvenem zavarovanju ponovno potrdilo, da
se strinja s prenosom stroškov plačila mrliško pregledne
službe in obveznega zdravstvenega zavarovanja na državo
ter da se te spremembe pripravi v sklopu ukrepov zniževanja
stroškov. V okviru le tega naj bi bili do junija pripravljeni
ukrepi, začetek veljavnosti pa naj bi bil 1.1.2020. Z letom
2020 naj bi se strošek plačil omenjenih dveh storitev tako
prenesel na državo.
Prav tako pa naj bi se Ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti pa naj bi se uredile
nepravilnosti glede plačil zdravstvenega zavarovanja za
nezavarovane občane.
Na sestanku z Ministrstvom za pravosodje je razprava
tekla o Zakonu o notariatu, Zakonu o prekrških, Zakonu
o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije.
V pogovoru o določilih Zakona o notariatu predlog v
zvezi z brezplačnimi overitvami za občine ni bil sprejet
z obrazložitvijo, da so financirani s storitvami ki jih
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se spreminja glede na to koliko poseka je izvedenega, zato
so tudi zneski iz leta v leto različni.
V zvezi z določili Zakona o divjadi in lovstvu je bilo predlagano, da se koncesnine od lovišč v celoti določijo občini
ali državi, saj gre za drobitev že tako nizkih zneskov. MKGP
se s predlogom strinja.

Zadnja točka dnevnega reda je bil NUSZ. S strani združenj
je bil podan poziv, da treba do sprejema zakona nekako
uredit stanje, in sicer morebiti s pripravo interventnega
zakona (občinam se bi tako zagotovilo neko pravno podlago za zaračunavanje NUSZ).
Na dnevnem redu sestanka z Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je bil Zakon o gozdovih, Zakon o
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o kmetijskih
zemljiščih, Zakonu o gospodarjenju z gozdovi in Zakon
o divjadi in lovstvu.
S strani ministrstva je bilo povedano, da bo vzdrževanje
gozdnih cest ostalo urejeno tako kot je, povečala pa se bodo
sredstva za občine, in sicer letos za 1 mio € in v naslednjem
letu še za dodaten 1 mio €. Zato MKGP predlaga, da
sistem gradnje in vzdrževanja gozdnih cest ostane enak.
Združenja niso nasprotovala, saj gre za občuteno zvišanje
sredstev v te namene.
V razpravi o Zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov so bili izpostavljeni denacionalizacijski postopki in
pa izvajanje 22. člena Zakona, ki določa prenos zemljišč.
S strani sklada je bilo povedano, da gredo stvari iz vidika
denacionalizacijskih postopkov proti koncu, iz vidika
finančnih posledic pa še ne.
Glede prenosa zemljišč je bilo povedano, da ni težav pri
prenosu zemljišč na občine šole, vrtce ipd., pri prenosu
kmetijskih zemljišč pa so zadržki, saj se ocenjuje, da bi
občine vsa zemljišča pozidala. Trenutno je na skladu
183.000 parcel, za katere se še ne ve kakšen je njihov
status. Sklad od občin pričakuje ali izdajo potrdil ali pa
informacijo o tem kaj je bilo s temi parcelami na presečni
datum 11. 3. 1993. Tu je bila izpostavljena težava s podjetjem GEAS, prav tako je bilo izpostavljena problematika
zaračunavanja pogodb med skladom in občinami (od 50
do 150€ za pogodbo). MJU je tu na strani občin, da se to
ne bi smelo zaračunavat. S strani sklada je bilo povedano,
da se bodo nekategorizirane ceste prenesle in pa javne
poti na občine.
Pri namakalnih sistemih, ki jih opredeljuje Zakon o
kmetijskih zemljiščih, pogodb ne bo več trena vnašat v
zemljiško knjigo, sklepat pa jih bo treba še naprej. Zakon,
ki je v javni obravnavi predvideva povečanje zemljišč, ki
se bodo namakala, vročanje naj bi potekalo po navadni
pošti (kot to z odločbami počne že CSD), opušča se tudi
upravna overovitev.
Odstotek letnega nadomestila za občine, ki ga določa
Zakon o gospodarjenju z gozdovi, se ne bo dvigoval, saj

NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN
PROSTOR O GRADBENEM ZAKONU IN
ZAKONU O UREJANJU PROSTORA
Ministrstvo za okolje in prostor je oblikovalo koordinacijsko skupino za pripravo novele gradbenega zakona in
zakona o urejanju prostora. ZOS je v delovno skupino
imenovalo tudi svoja predstavnika, in sicer Sama Jakljiča
Občina Žužemebrk in mag. Miro Motaln Vizovišek
Občina Selnica ob Dravi. Na sestanku, ki je potekal maja
2019 so obravnavali spremembe gradbenega zakona.
Oblikovalo se je mnenje, da se širše odpre možnosti za
zaposlitev občinskega urbanista, da ni ravno licenca ZAID
pogoj, da se k mnenju k zahtevku za izdajo gradbenega
dovoljenja naj se določi neka obličnost. Predlagano je bilo,
da se dikcija iz prve točke 33. člena GZ se spremeni iz
pomagati in svetovati investitorju v zadevah, ki se nanašajo
na upravne postopke, v dikcijo, da zagotovijo potrebne
informacije, ker stranke obremenjujejo občinske organe s
stvarmi, ki niso vedno v pristojnosti občin.
Prav tako nastaja problem v povezavi z izdajo Mnenja o
skladnosti z OPN, kjer je nadrejeni prostorski akt DPN.
Problem je z odklopom GJI od nelegalnih objektov, ki
imajo status doma (nesorazmernost posega), prav tako
pri regulaciji enostavnih in nezahtevnih objektov zaradi
neobstoja definicije pomožnega objekta.
Izpostavljen je bil problem nezahtevnega stanovanjskega
objekta (25m2). Želi se dodati pogoj pravice graditi med
pogoje za gradnjo enostavnih objektov (problem občinskih
inšpektorjev na zemljiščih z nedoločljivim lastnikom).
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SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA
PROJEKT: RAZVOJ DOBRE PRAKSE IN
DVIG KULTURE KORPORATIVNEGA
UPRAVLJANJA V OBČINSKIH
PODJETJIH

sporazuma Vsi podpisniki sporazuma – svojim članom
in organom institucij predstavijo predlog kodeksa za
javno razpravo. Končno različico kodeksa za objavo se
pričakuje v novembru 2019, sledi promocija kodeksa in
izobraževanja za upravljanje občinskih podjetij.

Vsa tri združenja so v letu 2018 podpisala sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za
upravljanje javnih podjetij v občinski lasti. 21.5.2019, se
je sestala delovna skupina, kjer so se udeleženci sestanka
dogovorili za nekaj sprememb in posodobitev dogovora.
Dogovor na sestanku je bil, da v prvi fazi projekta, ki predvideva oblikovanje spletnega vprašalnika o izzivih upravljanja in delovanja nadzornih svetov, le tega ne izvede, ker
se glede na vsebino že pripravljenega spletnega vprašalnika
ugotavlja, da upoštevaje trenutno kulturo in stopnjo razvoja upravljanja teh družb, to ne bi bilo konstruktivno in
da je boljši pristop takoj ponuditi avtonomni pravni vir,
ki bo podjetjem in njenim članom organov upravljanja v
pomoč. Dogovorjeno je bilo, da se neposredno pristopi
k oblikovanju avtonomnega pravnega vira, ki predstavlja
standarde na področju upravljanja občinskih podjetij, ki
bo sprejet in javno predstavljen najkasneje do konca leta
2019 za leto 2020.
Na podlagi analize naključno izbranih 100-ih letnih
poročil nejavnih družb lansko leto (za leto 2017), se je
izkazalo, da so med zavezanci za revidiranje po 70. členu
ZGD-1, ki morajo oblikovati izjavo o upravljanju in izbrati
referečni kodeks upravljanja tudi podjetja v občinski lasti,
zato bo imel nov avtonomni pravni vir s področja upravljanja občunskih podjetij naravo kodeksa in ne smernic
- kodeks je sicer prostovoljna izbira podjetij, vendar bo
javno objavljen kot referenčni kodeks, ki ga priporočajo
podpisniki sporazuma, podjetja bodo lahko priporočilom
sledila ali pojasnila odstopanja (po principu ‹spoštuj ali
pojasni›) kot to velja za druge referečne kodekse v Sloveniji.
V nadaljevanju je bilo dogovorjeno, da se druga in tretja
faza sporazuma izvedeta kot dogovorjeno, spremeni se le
časovnica projekta.
Dogovorjeno je bilo tudi, da ZNS na podlagi
mednarodnih virov in analize stanja o praksi na tem
področju v Sloveniji pripravi osnutek kodeksa, ki ga
pričakujemo nekje v septembru 2019, delovna skupina
podpisnikov sporazuma osnutek pregleda in poda pripombe. ZNS na tej podlagi pripravi čistopis kodeksa
za javno razpravo za sprejem na organih podpisnikov
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POBUDE IN MNENJA

Vlada RS se je med drugim zavezala, da bo po preteku
šestih mesecev preverila kakšen učinek je imel dvig plač
zaposlenih v javnem sektorju na proračunske izdatke
občin. Občine so na povečane izdatke iz naslova stroškov
dela, ki niso sorazmerni z višino povprečnine, opozarjale že
ob samem podpisu dogovora Vlade RS s sindikati javnega
sektorja. Naša opozorila so se žal izkazala za resnična, saj
marsikje »povečana« povprečnina ni pokrila niti razlike
med tem zneskom in zneskom višjih stroškov dela.
Šestmesečni rok se bo kmalu iztekel, zato smo zaprosili
za posredovanje informacij oz. izračunov o posledicah
povišanja stroškov dela na proračune občin. Hkrati pa smo
predlagali, da se to povečanje že všteje v višino povprečnine
za leto 2020.

PRIPRAVA OPERATIVNIH PROGRAMOV
ZA NASLEDNJO FINANČNO
PERSPEKTIVO
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis,
v katerem pozivamo pristojne, da občine aktivno vključijo
v pripravo operativnih programov za naslednjo finančno
perspektivo.
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 3. redni
seji med drugim razpravljalo tudi o pripravi operativnih
programov za naslednjo finančno perspektivo. Združenje
je že večkrat opozorilo, da Slovenija s tem, ko še nimamo
ustanovljenih pokrajin izgubljamo ogromno razvojnega
potenciala in tudi evropskih sredstev.
Prav tako pa ostaja veliko nepočrpanih sredstev evropskih
skladov zaradi neustrezno pripravljenih operativnih programov. Prepričani smo, da v kolikor bi bile v pripravo teh
programov vključene občine, bi bil odstotek počrpanih
sredstev mnogo višji, saj bi bila veliko bolj smotrno porabljena. Menimo, da morajo imeti razvojno naravnani
projekti prednost pred tistimi, ki ponujajo t.i. mehke
vsebine. Ne trdimo, da so slednje nepomembne, vendar
imajo infrastrukturni projekti vsekakor prednost.
Na združenju smo s strani občin že pridobili nabore
vsebin projektov za naslednjo finančno perspektivo in na
vrhu seznama so infrastrukturni projekti. Zato pozivamo
Vlado RS, da občine preko svetov razvojnih regij vključi v
pogovore o oblikovanju operativnih programov za naslednjo finančno perspektivo in morebiti tudi v pogovore z
Evropsko komisijo. Prepričani smo, da bomo na ta način
resnično prišli do programov in vsebin, katerih rezultati
bodo velika dodana vrednost razvoju Slovenije.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN
FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
Združenju občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport poslalo pripombe k predlogu Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja.
Združenje občin Slovenije podpira namen predlagatelja
zakona, da se natančneje opredeli pogoje za programe zasebnih šol, ki se jih sofinancira. Hkrati s tem pa izražamo
pomislek o tem kako se bo v praksi razločeval program,
ki je javni program in program zasebne šole, ki ni priznan
kot javni del. Porajajo se namreč vprašanja in dileme na
kakšen način se bo razdelilo zaposlene, opremo, materialne
stroške oz. strošek izvajanja javnega in nejavnega programa.
Menimo, da bo potrebno pripraviti podzakonski predpis,
ki bo natančneje določal zadeve.
Na združenju ocenjujemo, da prinaša novela zakona večje
izdatke proračunov, zato bo potrebno zagotoviti dodatna
finančna sredstva.

POSLEDICE DVIGA PLAČ JAVNIH
USLUŽBENCEV NA STROŠKE OBČIN
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo
poslalo dopis, v katerem naprošamo za posredovanje informacij oz. izračunov o posledicah povišanja stroškov dela
na proračune občin. Namreč Vlada RS in reprezentativna
združenja občin so konec leta 2018 podpisala dogovor o
višini povprečnine v letu 2019.

PRIPRAVA NABORA VSEBIN ZA
NASLEDNJO FINANČNO PERSPEKTIVO
Združenje občin Slovenije je na naslove občin poslalo
dopis, v katerem naprošamo za posredovanje predlogov
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projektov, katere bi želele izvesti v naslednji finančni
perspektivi.
Namreč na letošnji Skupščini Združenja občin Slovenije
je razprava tekla tudi o prihodnji finančni perspektivi in
županje in župani ste si bili enotni, da je treba pristopit
k pripravi nabora projektov, ki bodo odražali dejanske
potrebe občin in njihovih prebivalcev. Te imajo prednost
pred t.i. mehkimi vsebinami, zato smo se na združenju
odločili, da pristopimo k pripravi predlogov vsebin, ki
bodo naša osnova in podlaga v pogajanjih za pripravo
projektov naslednje finančne perspektive.
Občine ste se odzvale v velikem številu, v kolikor pa ste
mogoče spregledali poziv, pa nam vaše predloge še lahko
posredujete, in sicer na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

VPRAŠANJA OBČIN

BREZOBRESTNO POSOJILO OBČINE
JAVNEMU ZAVODU
S strani občine članice smo prejeli vprašanje v zvezi z
možnostjo posojila občine javnemu zavodu, in sicer je
občina 100% ustanoviteljica javnega zavoda. Zanimalo jih
je ali lahko občina brezobrestno posodi sredstva javnemu
zavodu, ker jih le ta namreč nima, da bi lahko izpeljal
določeni projekt. Javni zavod bo sicer kasneje dobil s strani
strukturnih skladov povrnjena sredstva in jih tudi vrnil
občini, a za zalaganje jih sam nima.

ODGOVOR:
»Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskih
proračunov je urejeno v 69. členu Zakona o javnih financah. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. O
obliki naložbe odloča župan. Občinski proračun iz naslova
prostih denarnih sredstev tako ne more dajati posojil.«

VPLIV DVIGA PLAČ NA PRORAČUNE
OBČIN
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 3. seji
med drugim razpravljalo tudi o vplivu dviga plač v javnem
sektorju v prvem delu leta 2019.
Vlada RS in združenja občin so konec leta 2018 sklenila
dogovor o višini povprečnine za leto 2019 in v njem je
zapisana tudi zaveza Vladi RS, da pripravi poročilo o
učinkih dviga plač v javnem sektorju na proračune občin,
do katerega je prišlo zaradi sklenjenega dogovora med
Vlado RS in sindikati javnega sektorja.
Poročila s strani Vlade RS še nismo prejeli, zato smo se
odločili da s strani občin pridobimo potrebne podatke,
ki jih bomo uporabili v letošnjih pogajanjih o višini
povprečnine za prihodnje leto.
V ta namen smo na elektronske naslove občin posredovali
tabelo, za katero prosimo, da nam jo izpolnjeno pošljete
do na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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SEJE VLADE RS

Zasavske regije, ki je v 61 občinah povzročilo škodo v
višini 46.685.189,65 EUR.
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na
kmetijskih zemljiščih 95.368,23 EUR, delna škoda na
stavbah 14.792,90 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih
objektih 1.743.197,48 EUR, škoda na vodotokih
44.397.058,43 EUR, škoda na gozdnih cestah 273.050,27
EUR in škoda na državnih cestah 161.722,34 EUR.
Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih,
stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih cestah,
državnih cestah in vodotokih iz prejšnje točke presega
0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna
za leto 2019 (3.106.116 EUR). Tako je dosežen limit za
uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom
o odpravi posledic naravnih nesreč.
Škodo je dne 4. aprila 2019 verificirala Državna komisija
za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.
Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih
nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi
posledic poplav 2. in 3. februarja 2019, ki so jo opravile
občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, v
skupni višini 266,00 EUR, ki se pokrijejo iz proračunske
rezerve.

30. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela
spremembo Programa financiranja proračuna RS za
leto 2019 in sprejela končno oceno neposredne škode
na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih poplav.
Vlada se je seznanila tudi s Poročilom Projektnega sveta
za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje
julij–december 2018 in Programom izvedbe drugega
sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema
obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih
podatkov za leti 2019/20. Prav tako pa se je Vlada RS
seznanila z vmesnim poročilom o delu Delovne skupine
za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo
zmanjšala stroške občin in določila besedilo novele
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike.

Sprememba programa financiranja
letošnjega državnega proračuna
Sprememba je potrebna zaradi sprejetja rebalansa
proračuna za leto 2019, ki na novo opredeljuje višino
skupnega potrebnega financiranja državnega proračuna
v letošnjem letu.
Program financiranja letošnjega državnega proračuna
vsebuje oceno višine in strukture dolga po sprejemu
rebalansa in izvedbi zadolževanja v letu 2019. Potem ko
je ocena stanja dolga državnega proračuna na dan 31.
december 2019 po prvotnem programu financiranja
znašala 28.354.481.687,47 evra, v skladu z danes potrjeno
spremembo ta ocena znaša 28.220.063.835,97 evra.
Program financiranja upoštevajoč rebalans proračuna
določa tudi nov obseg zadolžitve za financiranje izvrševanja
državnega proračuna za leto 2019. Po prvotnem programu
je obseg potrebne zadolžitve znašal 2.141.481.009,47 evra,
po danes potrjeni spremembi pa znaša 1.890.568.577,80
evra.

Poročilo Projektnega sveta za prenovo
sistema obdavčitve nepremičnin
Projektni svet ugotavlja, da je večina podatkov o
nepremičninah za drugo sistemsko množično vrednotenje zagotovljenih. Ugotavlja tudi, da se je nadzor nad
podatki v javnih evidencah okrepil, uredili pa so se tudi
inštrumenti, ki omogočajo urejanje podatkov po uradni
dolžnosti. Ob zaključku izvedbe drugega sistemskega
množičnega vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bil v skladu
s predvideno novelo Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (ZMVN-1) izveden konec marca 2020, bo
tako tudi kakovost podatkov o nepremičninah v javnih evidencah primerna ter za potrebe vrednotenja in obdavčitev
nepremičnin zadovoljiva.
Projektni svet meni, da sta zamik izvedbe drugega sistemskega vrednotenja in uvedba nove obdavčitve nepremičnin
ustrezna, saj bo na ta način zagotovljen dodaten čas za
zagotovitev podatkov o vodnih zemljiščih in predvsem
podatkov o javni cestni in železniški infrastrukturi, katerih
manko sicer ni ovira za množično vrednotenje, temveč
predvsem za obdavčitev nepremičnin. Za naslednje cikle
množičnega vrednotenja se načrtuje nadgradnja podatkov
v evidencah tudi s podatki o dejanski rabi stavbnih zemljišč

Končna ocena neposredne škode na stvareh
zaradi posledic letošnjih februarskih poplav
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic
poplav 2. in 3. februarja 2019 na območju Gorenjske,
Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Severno primorske in
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ter o njihovih razvojnih stopnjah. Ti podatki bodo v prihodnje prispevali h kakovostnejšemu vrednotenju stavbnih
zemljišč.

pomočnika, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in
pogrebnin umrlih brez dedičev oz. brez naročnika pogreba.
Za druge predloge občinskih združenj, ki še niso povsem
usklajeni, izračun višine sredstev oz. stroškov še ni možen.
Končna ocena bo znana, ko se bodo ministrstva opredelila
do predlogov in pripravila z reprezentativnimi združenji
usklajene predloge sprememb predpisov.

Vmesno poročilo v zvezi s predlogi za
zmanjšanje stroškov občin
Ministrstva prednostno in pospešeno delajo na usklajenih
predlogih spremembe predpisov, evidentiranih v sklopu
aktivnosti delovne skupine. Ministrstva izvedejo usklajevanja z reprezentativnimi združenji občin in pripravijo
predlog usklajenih rešitev do konca maja 2019.
Delovna skupina do 30. junija 2019 poroča vladi o
usklajenih predlogih sprememb predpisov za zmanjšanja
stroškov občin s konkretnimi rešitvami in višino zmanjšanja
stroškov občin.
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo vmesno poročilo
o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Delovna
skupina se je v širši sestavi sestala dvakrat in na drugi
seji obravnavala vmesno poročilo, nastalo na podlagi aktivnosti delovne skupine v ožjih sestavah, na katerih so te
obravnavale predloge, ki sodijo v pristojnost posamičnih
ministrstev.
Delovna skupina je iskala rešitve za zmanjšanje stroškov
občin in sicer na podlagi predlogov reprezentativnih
združenj. Predloge reprezentativnih združenj občin je
mogoče po vsebini razdeliti v dve skupini, na tiste, ki
zahtevajo spremembe državnih predpisov in na tiste, ki
ne zahtevajo spremembe državnih predpisov. Predlogi, ki
ne zahtevajo sprememb predpisov se v večini nanašajo zgolj
na njihovo interpretacijo ali pa samo njihovo dosledno
uporabo predpisa.
Predlogi, ki zahtevajo spremembe predpisov se nanašajo
na poenostavitev postopkov ter na spremembe predpisov
z določitvijo minimalnih standardov za občine. Med
predlogi pa so tudi takšni, ki zahtevajo spremembo
sistemske ureditve, saj naloga presega občinske meje in
ima medobčinski in regionalni značaj.
V vseh primerih se bo naloge presojalo tudi z vidika 140.
člena ustave, da občine izvajajo lokalne naloge, torej bodo
sedanje občinske pristojnosti lahko opredeljene kot državne,
s tem pa se bo finančna obveznost iz občinskih proračunov
prenesla na državni proračun. Pri doslej predlaganih ukrepih, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin,
je delovna skupina evidentirala približno 31 mio EUR
zmanjšanja stroškov občin, ki se nanašajo na družinskega

Novela Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike
Z novelo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike se spodbuja nadaljnji razvoj
elektronskega poslovanja javne uprave in gospodarstva.
Državi, naročnikom in gospodarskim subjektom prinaša
pomembne koristi z vidika stroškov, vpliva na okolje in
administrativnih bremen.
S predlogom novele zakona se v slovenski pravni red
prenaša Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta
in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnem
naročanju v skladu s katero lahko izdajatelji pošiljajo
elektronske račune, skladne z evropskim standardom za
izdajanje elektronskih računov, prejemnikom v katerikoli
državi članici EU. Novela zakona se bo tako uporabljala
tudi za elektronske račune, ki so izdani v skladu z evropskim standardom za izdajanje elektronskih računov poleg
že obstoječega slovenskega standarda za izdajanje e-računov
e-SLOG.
Gre za elektronske račune, ki jih prejemajo proračunski
uporabniki in ostali subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za
status naročnika, kot ga določa Zakon o javnem naročanju
in področni zakoni, ki urejajo podeljevanje koncesij in
javno-zasebno partnerstvo.
Cilj novele zakona je izboljšanje konkurenčnosti in pravne
varnosti gospodarskih subjektov ter odprava administrativnih, pravnih in tehničnih ovir, ki nastajajo zaradi
nezdružljivosti nacionalnih standardov in predpisov držav
članic Evropske unije, ki urejajo izdajanje elektronskih
računov.
Z vidika nižjih stroškov, vpliva na okolje in zmanjševanja
administrativnih bremen, novela prinaša pomembne koristi za državo, naročnike in gospodarske subjekte.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

20

Maj 2019
31. REDNA SEJA VLADE RS

Odgovor na pisno poslansko vprašanje
v zvezi z dvigom povprečnin občinam in
investicijami na področju predšolske vzgoje
in osnovnih šol
Vlada pojasnjuje, da je z reprezentativnimi združenji občin:
Združenjem mestnih občin Slovenije, Skupnostjo občin
Slovenije in Združenjem občin Slovenije novembra 2018
uskladila višino povprečnine in uskladila Dogovor o višini
povprečnine za leto 2019. Povprečnina je na prebivalca v
državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog občin in trenutno znaša 573,50
EUR. V primerjavi z letom 2018 je povprečnina letos
višja za 22,50 EUR, zato je bilo v državnem proračunu
potrebno zagotoviti dodatnih 18.370.510 EUR. V skladu
z Zakonom o financiranju občin je dogovor sklenjen za
leto vnaprej in velja za celo leto.
Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 med vlado in
združenji občin je vseboval tudi zavezo vlade, da ustanovi
posebno delovno skupino, ki bo preučila spremembe
področne zakonodaje na področju pristojnosti občin s
ciljem zmanjšanja stroškov občin. Delovna skupina je bila
imenovana 31. januarja, te dni pa se je vlada že seznanila
v vmesnim poročilom, ki predvideva konkretne zakonske
spremembe, s katerimi bodo občinam zmanjšani stroški.
Delovna skupina bo s svojim delom zaključila konec meseca junija. Predstavniki vlade in združenj občin pa iščejo
tudi rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in
poenostavitve tudi na področju sofinanciranja občinskih
investicij.
ZFO-1 določa vir financiranja občin, to so prihodki od 54
% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom,
za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Na
podlagi zaključnega računa državnega proračuna, ki je akt
države in prikazuje realizirane prihodke in druge prejemke
države ter odhodke in druge izdatke države, se ugotovi
obseg dohodnine. Vplačana dohodnina v letu 2018 bo
tako vir financiranja občin v letu 2020, v postopku za
določitev višine povprečnine pa se upošteva tudi okvir
za pripravo proračunov sektorja država, ki ga sprejme
državni zbor na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo,
za naslednji dve proračunski leti.
Razpis za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v
predšolsko in osnovnošolsko vzgojo se lahko pripravi, ko
so zagotovljen ustrezen obseg proračunskih sredstev, ki
omogoča sofinanciranje večjega števila investicij v vrtce in
osnovne šole, v obdobju vsaj 4 let. Skladno s kriteriji in
pogoji razpisa se za sofinanciranje izberejo tisti projekti,

Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno
leto 2019 in odgovore na pisna poslanska vprašanja v
zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami
na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, glede
učinkov Zakona o razvojni podpori Pomurju in v zvezi
s številom sprejetih zakonodajnih predlogov. Vlada je
tudi prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo
sistema obdavčitve nepremičnin.

Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za
pogodbeno leto 2019
Sprejetje Aneksa št. 1 je pomemben korak k reševanju
problematike družinske medicine. Vlada in Ministrstvo
za zdravje s tem izpolnjujeta zavezo za vzpostavitev boljših
pogojev dela družinske medicine. Partnerji, ki so sodelovali pri pripravi Ankesa št. 1 so se zavezali, da nobena
zavarovana oseba ne sme ostati brez izbranega osebnega
zdravnika. V Aneksu št. 1 se spreminja zgornja meja
glavarinskih količnikov, ko lahko družinski zdravnik ali
pediater na primarni začne odklanjati opredeljevanje novih
zavarovanih oseb na 1895 glavarinskih količnikov. Timi, ki
presegajo glavarinski količnik pacientov ne bodo izpisovali,
jih bodo pa vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika v
timih z nižjo glavarino.
Ministrstvo za zdravje skupaj z vsemi deležniki – Zavod za
zdravstveno zavarovalnico Slovenije, Zdravniška zbornica
Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov – že pripravlja uredbo ukrepov za administrativno razbremenitev
družinskih zdravnikov in nov obračunski model za financiranje dejavnosti družinske medicine, ki bo opredeljen v
Ankesu št. 2. Aneks št. 2, ki bo imel finančne posledice,
bo predvidoma sprejet na Vladi RS julija 2019.
Sprememba določbe glede normativa glavarinskih
količnikov je skladna s Sporazumom o začasni prekinitvi
stavkovnih aktivnostih z dne 22. 11. 2016 in za družinske
zdravnike in pediatre na primarni ravni določa nominalno
določeno raven glavarinskih količnikov. Za ostale specialnosti primarne ravni je določena na ravni slovenskega
povprečja in ostaja nespremenjena.
Aneks št. 1 določa torej samo zgornjo mejo glavarinskih
količnikov, ne posega pa v obstoječe obračunske modele
in način plačevanja zdravstvenih storitev, zato posledično
nima nobenih finančnih posledic.
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Odgovor vlade na poslansko vprašanje v
zvezi s številom sprejetih zakonodajnih
predlogov
Poslanec Državnega zbora je na vlado naslovil poslansko
vprašanje v zvezi s številom zakonodajnih predlogov,
sprejetih na vladi. Natančneje, poslanca zanima, koliko
zakonodajnih predlogov je obravnavala in sprejela vlada
v prvih 6 mesecih svojega delovanja in jih posredovala v
odločanje v Državni zbor. Poslanec je vlado prosil, da po
enakem modelu in za enako časovno obdobje pripravi
pregled sprejemanja in posredovanja zakonodajnih predlogov v Državni zbor tudi za predhodne tri vlade, tj. za
vlado dr. Mira Cerarja, mag. Alenke Bratušek ter Janeza
Janše.
V trenutnem mandatu je v obdobju od 13. 9. 2018 do
13. 3. 2019 vlada obravnavala in sprejela 43 zakonodajnih
predlogov, od tega 5 predlogov novih zakonov, 21 predlogov novel zakonov in 17 predlogov zakonov o ratifikaciji
mednarodne pogodbe.
V mandatu vlade dr. Miroslava Cerarja v obdobju od 18.
9. 2014 do 18. 3. 2015 je vlada obravnavala in sprejela
55 zakonodajnih predlogov, od tega 7 predlogov novih
zakonov, 29 predlogov novel zakonov in 19 predlogov
zakonov o ratifikaciji mednarodne pogodbe.
V mandatu vlade mag. Alenke Bratušek v obdobju od
21. 3. do 21. 9. 2013 je vlada obravnavala in sprejela 52
zakonodajnih predlogov, od tega 9 predlogov novih zakonov, 37 predlogov novel zakonov in 6 predlogov zakonov
o ratifikaciji mednarodne pogodbe.
V mandatu vlade gospoda Janeza Janše v obdobju od 10.
2. do 10. 8. 2012 je vlada obravnavala in sprejela 66 zakonodajnih predlogov, od tega 5 predlogov novih zakonov,
49 predlogov novel zakonov in 12 predlogov zakonov o
ratifikaciji mednarodne pogodbe.

ki izkažejo največje potrebe, število izbranih projektov
za sofinanciranje pa je odvisno od obsega zagotovljenih
proračunskih sredstev ministrstva. Trenutni proračun
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne omogoča
izvedbe novega razpisa, pri tem pa velja poudariti, da se
aktivnosti za zagotovitev sredstev izvajajo že dlje časa in
se bodo tudi nadaljevali. Je pa pristojno ministrstvo evidentiralo potrebe po novih investicijah v vrtce in osnovne
šole ter pričakovanja lokalnih skupnosti po zagotovitvi
sredstev s strani države.
Leta 2011 je MIZŠ objavilo zadnji razpis za sofinanciranje
investicij v vrtce in osnovno šolstvo, katerega prvotno
predvideno obdobje sofinanciranja je bilo podaljšano
zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS, kot posledice globalne gospodarske krize, sofinanciranje izbranih projektov
pa poteka še danes, zato ni mogoče trditi, da ministrstvo
ne izvaja sofinanciranja investicij v vrtce in šole.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje glede
učinkov Zakona o razvojni podpori Pomurju
V odgovoru na poslansko vprašanje Vlada RS pojasnjuje,
da je bil Zakon o razvojni podpori Pomurju sprejet kot
del ukrepov za reševanje zaostrene gospodarske situacije v
Pomurski regiji po stečaju več ključnih podjetij, med njimi
tudi Mura d.d.. Pomurska regija je bila v času sprejema
tega zakona tudi daleč najmanj razvita slovenska regija
z velikimi primanjkljaji na področju infrastrukture, še
posebej vodooskrbe in razvojne infrastrukture.
Zakon bo do konca leta 2019 v realiziran v celoti.
Gospodarski rezultati v Pomurski regiji se v zadnjih letih
izboljšujejo. Stopnja registrirane brezposelnosti je precej
nižja od kritične meje 17 %. Kljub temu, da je po brezposelnosti in indeksu razvojne ogroženosti Pomurska regija
še vedno naša razvojno najbolj ogrožena regija, pa podatki
o bruto domačem proizvodu kažejo, da se BDP na prebivalca povečuje. Spodbudnejše rezultate gre v določeni meri
pripisati tudi učinkom zakona. Sprejeti ukrepi in spodbude
so pozitivno vplivali na Pomursko regijo. Podjetja, ki so
prejela spodbude za investicije so se tehnološko posodobila
hitreje, kot bi se sicer, delovna mesta so se ohranila ter
ustvarila nova delovna mesta. Samo v okviru prvega instrumenta v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije bo na območju zakona ustvarjenih čez
900 novih delovnih mest.

Prilagoditev sestava Projektnega sveta za
prenovo sistema obdavčitve nepremičnin
Vlada je zaradi sprememb v kadrovski sestavi Ministrstva
za finance, Geodetske uprave RS in Ministrstva za infrastrukturo prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo
sistema obdavčitve nepremičnin.
Vlada je namesto Irene Popovič kot predstavnico
Ministrstva za finance imenovala v.d. generalne direktorice
Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih
prihodkov Petro Brus, namesto Antona Kupica je kot
predstavnika Ministrstva za okolje in prostor imenovala
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interes države po zaokrožitvi kompleksov gozdov v državni
lasti. V Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z
državnimi gozdovi za leto 2019 je vključen en pravni posel
izvensodne razdružitve solastnine, ki ga ob upoštevanju
pravnih značilnosti tega posla lahko uvrstimo med posle
menjave. Z realizacijo tega posla bo RS pridobila 1,8535
ha (od tega 1,6321 ha gozda in 0,2214 ha kmetijskih in
ostalih površin), odtujila pa bo 1,2542 ha (od tega 1,1128
ha gozda ter 0,1414 ha kmetijskih in ostalih površin).
Z razdružitvijo solastnine na teh zemljiščih bo RS v primerjavi z dosedanjimi solastniškimi deleži na teh zemljiščih,
pridobila 0,5193 ha več gozdnih površin. Končna vrednost
površin, ki jih bo RS odtujila, in vrednost površin, ki jih bo
z razdružitvijo pridobila, ter poračun vrednosti solastniških
deležev bodo določeni na podlagi cenitve.

generalnega direktorja Geodetske uprave RS Tomaža Petka,
Darjo Kocjan pa bo kot namestnico članice Ministrstva za
infrastrukturo nadomestila Anita Goršek.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

32. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela
Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja
z državnimi gozdovi za leto 2019 in potrdila čistopis
Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto
2019 ter Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev
proračunskega sklada za gozdove za leto 2019. Vlada
se je seznanila tudi z Vmesnim poročilom o izvajanju
Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske
narodne skupnosti 2017–2020 in sprejela Sklep o
spremembi članov Skupine za usklajevanje predpisov
s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja.

Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev
proračunskega sklada za gozdove za leto
2019
S sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljevanju:
Gozdnega sklada), v skladu z Zakonom o gospodarjenju z
gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), upravlja
in z njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo,
na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga sprejme
vlada. Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada
določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu.
Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove
za leto 2019 je 24. 1. 2019 sprejela vlada. S Spremembami
št. 1 se na prihodkovni strani Gozdnega sklada znižujejo
načrtovani prihodki iz naslova koncesnin ter povečujejo
prihodki iz naslova nadomestila za upravljanje državnih
gozdov. Prihodki Gozdnega sklada se, v primerjavi s sprejetim Programom porabe sredstev proračunskega sklada
za gozdove za leto 2019, skupno zvišujejo.
S Spremembami št. 1 Programa porabe sredstev
proračunskega sklada za gozdove za leto 2019 se povečujejo
tudi odhodki pri namenu financiranja Promocija rabe lesa
in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig.

Uredba o programu opremljanja stavbnih
zemljišč
Sprememba uredbe je potrebna zato, ker je bila ugotovljena
napaka v drugem odstavku 30. člena Uredbe, kjer v enačbi
manjkajo oklepaji, saj lahko sicer prihajalo do sprejema
napačnih občinskih odlokov in napačnega izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Spremembe št. 1 Letnega načrta
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto
2019
Skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS
(ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter
neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov
na občino lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni
načrt razpolaganja z državnimi gozdovi. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi se lahko, skladno z ZGGLRS,
med letom spreminja in dopolnjuje.
Pri pripravi Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja
z državnimi gozdovi za leto 2019 je družba Slovenski
državni gozdovi, d. o. o., upoštevala interes države po
zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu, kot tudi

Vmesno poročilo o izvajanju Programa
spodbujanja gospodarske osnove
madžarske narodne skupnosti 2017–2020
Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske
narodne skupnosti 2017-2020 je bil s strani Vlade potrjen
29. junija 2017, njegove spremembe pa 18. januarja
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tudi začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za
posamezno nepremičnino.
Zakon o evidentiranju nepremičnin določa, da vlada
predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v
zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab
zemljišč in njihove šifre, ter razvrstitev podrobnejših rab
zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem
katastru. Vlada predpiše tudi podatke, ki se prevzemajo
iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč in pogoje
za prevzem teh podatkov v zemljiški kataster ter način
usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.
Zakon določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se
vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska zemljišča, gozdna
zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana
zemljišča. Podatki o dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo
iz posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se
vodijo na podlagi zakonov (t.i. »matične evidence dejanske
rabe zemljišč«). Geodetska uprava RS evidentira dejansko
rabo zemljišč v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, z
grafičnim presekom pa izračuna delež dejanskih rab
zemljišč na parcelo.

2018. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove
območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone
narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje
novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe, ter
povečanje privlačnosti območja. Program je namenjen
vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na
območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone
narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov
pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.
Program vključuje naslednje 4 ukrepe:
1. Spodbujanje naložb v gospodarstvu,
2. Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov,
3. Sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi
sredstvi,
4. Promocija območja in podpora pri izvajanju programa.

Sprememba članov Skupine za usklajevanje
predpisov s področja plač in za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
V Skupini za usklajevanje predpisov s področja plač in za
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki
je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije št.
10104-2/2019/7 z dne 4. 2. 2019 in ki je bila spremenjena
s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 10104-2/2019/11
z dne 18. 4. 2019, se razrešita: Maja Hvala, Združenje
občin Slovenije, članica in Tanija Kofalt, Ministrstvo za
kulturo, članica. Na novo pa se imenujeta: Alenka Maček
Breger, Združenje občin Slovenije, članica, mag. Bojan
Kurež, Ministrstvo za kulturo, član.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

33. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o dejanskih rabah
zemljišč.
Pravna podlaga za sprejem uredbe je spremenjen Zakon o
evidentiranju nepremičnin (ZEN- B), kjer je rok o vodenju
podatkov o dejanski rabi zemljišč s 1. junija 2019 podaljšan
na 1. april 2020. Zaradi uskladitve s tem datumom je tudi
v tej uredbi podaljšan rok za vodenje podatkov o dejanskih
rabah zemljišč, in sicer do 1. aprila 2020. S 1. aprilom 2020
bodo vrednosti nepremičnin določene na novo, lastniki
bodo obvestilo o tem prejeli po pošti. Takrat bodo lahko
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SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku
Poslanke in poslanci so potrdili novelo zakona o davčnem
postopku. Z njo se v slovensko zakonodajo prenaša določbe
evropskih direktiv, s katerimi se širi področje uporabe
obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno
agresivne čezmejne davčne aranžmaje in nadgrajuje mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov.
Na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bo s tem bolj
pregledno urejen postopek povečal zaupanje davčnih zavezancev v davčni sistem in dodatno spodbudil prostovoljno
izpolnjevanje davčnih obveznosti. Predvidevajo tudi, da
bo pri pravnih osebah, ki poslujejo čezmejno, nova ureditev zaradi zagotovljene večje gotovosti in predvidljivosti
pospešila naložbene odločitve.

22. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 22. izredni seji, ki je potekala
13. maja 2019 sprejeli
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin ter Zakon o spremembah
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin.
S spremembama zakonov se je izvedba novega cikla
množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknila z julija
2019 na marec 2020. Vlada je zamik predlagala, da se
uredijo vsi podatki in uskladijo novi modeli vrednotenja.
Novela zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin rok
za sprejetje novih modelov vrednotenja in izvedbo prvega
cikla množičnega vrednotenja po novih pravilih zamika iz
31. julija 2019 na 31. marec 2020, hkrati se za to obdobje
podaljša veljavnost obstoječega sistema. Povezano s tem je
bilo treba spremeniti zakon o evidentiranju nepremičnin, v
katerem se rok za začetek uporabe novega sistema vodenja
podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru s
1. junija 2019 prestavlja na 31. marec 2020.
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji
je bil s spremembo zakona leta 2017 nadgrajen, da bi se
skladno z odločitvijo ustavnega sodišča lahko pripisane
vrednosti nepremičnin uporabile tudi za davčne namene.
Jeseni bo izvedeno poskusno vrednotenje in modeli bodo
javno razgrnjeni. Geodetska uprava bo po proučitvi pripomb in predlogov nato predlagala sprejetje modelov na
vladi in do konca marca izvedla množično vrednotenje.
Lastniki naj bi obvestila o novih pripisanih vrednostih
prejeli v aprilu 2020.

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona
Poslanke in poslanci so odločili, da je predlog novele energetskega zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog,
ki v slovenski pravni red prenaša evropske direktive in
upošteva odločitev ustavnega sodišča.
Evropska Komisija je Sloveniji že poslala uradni opomin,
ker ni v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni
tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto
zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno
opazne javnosti.
Zakon je treba uskladiti tudi zaradi odločbe ustavnega
sodišča iz leta 2016, ki se nanaša na pridobitev plačila
ustrezne denarne odškodnine zaradi gradnje energetske infrastrukture, in zaradi uskladitve s smernicami za državno
pomoč. Poleg tega pa predlog novele vsebuje še druge
manjše, a prav tako pomembne spremembe, s katerimi
se najprej odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale
pri izvajanju trenutno veljavnega zakona, je dejal državni
sekretar.
Še ena pomembna novost je zakonska podlaga za sprejem
uredbe, s katero bo vlada določila vrsto naprav za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije ter
soproizvodnjo toplote in električne energije, za katere ni
potrebno gradbeno dovoljenje.

8. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
8. seja Državnega zbora RS je potekala od 20. do 28.
maja 2019. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem
postopku ter odločili, da je predlog Zakona o spremembah
in dopolnitvah Energetskega zakona primeren za nadaljnjo
obravnavo.
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10 	novice združenja

skupnosti bolje obvladujejo svoje težave z onesnaževanjem
oz. kvaliteto podzemne vode. Vanj se vključijo predstavniki
vodnogospodarskih podjetij, lokalnih onesnaževalcev,
kmetov itd. Ne gre za partnerstvo, temveč samo za prenos
znanja. Ponujamo pomoč, svetovanje in delavnice na temo
partnerstva za vodo.
V kolikor vas zanima sodelovanje pri projektu, se obrnite
na Občino Kočevje, in sicer čimprej, saj se rok za prijavo
izteče 19. junija 2019. Kontaktna oseba na Občini Kočevje
je direktorica Občinske uprave, gospa Lili Stefančič - 01/89
38 208.

ODZIV MINISTRSTEV NA SPREJETE
SKLEPE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA
OBČIN SLOVENIJE
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo sklepe,
sprejete na redni letni Skupščini Združenja občin Slovenije,
ki je potekala 11. marca 2019 v Litiji.
Sprejeti sklepi se navezujejo na sledeče tematike:
• Povprečnina in sprememba ZFO
• Sprememba Zakona o poslancih
• Ureditev nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in javnih zavodov
• Centralizacija države
• Razsodba Arbitražnega sodišča
• Priprava nabora programov za novo finančno
perspektivo
• Ustanovitev pokrajin
• 21. in 23. člen Zakona o financiranju občin
• Zakon o lokalnih volitvah
• Investicijska sredstva v šolsko infrastrukturo
• Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
• Prenos cest v zasebni lasti na občine.
Do sedaj smo prejeli pojasnila k osmim sklepom, in sicer
s strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Na ostale odgovore in
pojasnila še čakamo.

SPODBUDE EKO SKLADA OBČINAM
Eko sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje
spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter
komunalnih vozil.
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup vozil za
prevoz potnikov se bodo po novem dodeljevale na območju
celotne Slovenije; ne le na območju občin s sprejetim
Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kot doslej. Po novem
bodo spodbude namenjene le za nakup novih vozil za
cestni promet na električni pogon ali na vodik; ne več za
avtobuse na plin in priključne hibridne avtobuse. Novi
javni poziv poleg vozil kategorij M2 in M3 vključuje tudi
vozila kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci.
Nepovratna finančna spodbuda bo znašala do 80 % vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000
EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik.
Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim
Odlokom o načrtu za kakovost zraka poleg spodbud za
komunalna vozila pa po novem vključuje še spodbude
za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju
javnih površin.

VABILO OBČINAM, KI BI USTANOVILE
LOKALNO PARTNERSTVO ZA VODO V
OKVIRU PROJEKTA LIFE

NOVA ŠTEVILKA eNOVIC ePROSTOR
V 6. številki novic si lahko med drugim več preberete o:
• začetku 4. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza,
• novem Pravilniku o vrstah dejanskih rab dela stavbe
in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe,
• usklajevanju mej občin in mej parcel,
• masovnem zajemu poseljenih zemljišč,

Občina Kočevje išče občine, ki bi sodelovale pri izvajanju projekta, in sicer gre za razpis LIFE - Okoljsko upravljanje in

informiranje.
Iščejo občine v Sloveniji in tujini, ki bi bila pripravljena
ustanoviti partnerstva za vodo v svoji občini. Partnerstvo za
vode je posvetovalno telo, s pomočjo katerega lahko lokalne
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• predstavitvi projekta eProstor na 47. Geodetskem
dnevu,
• sodelovanju na posvetih DRSI
• projektu »Ureditev podatkov o območjih enakih
bonitet,…

• Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
- C 1 2018 - do porabe sredstev
• 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo
škode in obnovo gozda - do objave zaključka na
spletni strain
• Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SIHU – 18. 6. 2019
• Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega 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
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13 EU NOVICE

USMERITVE ZA POSTOPEK PRIPRAVE
IN SPREJETJA OPPN V SKLADU Z
ZAKONOM O UREJANJU PROSTORA
(ZUREP-2) – DO VZPOSTAVITVE
ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
NA PODROČJU PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA

398,6 MILIJARDE EVROV NALOŽB V
EVROPI
Zadnji podatki o izvajanju Junckerjevega načrta kažejo, da
je program do zdaj spodbudil že za 398,6 milijarde evrov
naložb v Evropi. V okviru Evropskega sklada za strateške
naložbe (EFSI), ki je steber Junckerjevega načrta, so bile
odobrene operacije s financiranjem v višini 73,8 milijarde
evrov v vseh državah EU. Evropska investicijska banka je
ob podpori EFSI-ja odobrila infrastrukturne projekte v
vrednosti 54,3 milijarde evrov, kar naj bi spodbudilo za
249,7 milijarde evrov dodatnih naložb. Evropski investicijski sklad pa je odobril sporazume o financiranju za mala
in srednje velika podjetja v vrednosti 19,5 milijarde evrov,
kar naj bi spodbudilo za 148,9 milijarde evrov dodatnih
naložb in prineslo koristi 949.000 podjetjem.
Več si preberite TU.

Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo dopis, v
zvezi s sprejemanjem občinskih podrobnih prostorskih
načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev.
Ministrstvo ugotavlja, da so nekatere občine že začele
s pripravo in sprejemanjem OPPN po postopku, ki je
predpisan z Zakonom o urejanju prostora. Ker so bile
pri tem ugotovljene določene nepravilnosti, občine pa
so na ministrstvo naslovile tudi številna vprašanja glede
postopka, je ministrstvo pripravilo usmeritve za postopek
priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-2, ki veljajo
do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (v nadaljnjem besedilu: vzpostavitev
elektronskega poslovanja).
Glede na navedeno, v povezavi z 289. členom ZUreP-2,
ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je predvideno s 53. členom
ZUreP-2, pri pripravi in sprejemanju OPPN sledijo
korakom, katere si lahko pogledate TU.

REZULTATI DRUGEGA RAZPISA V
OKVIRU SHEME WIFI4EU
Evropska komisija je objavila rezultate drugega razpisa v
okviru sheme WiFi4EU, ki je potekal aprila letos. 3.400
občin bo prejelo bone v vrednosti 15.000 evrov, s katerimi
bodo lahko vzpostavile brezplačno omrežje Wi-Fi v javnih
prostorih, kot so mestne hiše, knjižnice, muzeji, parki ali
trgi. Skupna vrednost zadnjega razpisa znaša 51 milijonov
evrov, na razpis pa so prijavile občine iz vseh sodelujočih
držav, in sicer iz držav EU, Islandije in Norveške.
EU bo do konca leta 2020 objavila še dva razpisa WiFi4EU,
v okviru katerih bo na voljo skoraj 9.000 bonov. Prvi od
obeh razpisov bo objavljen še letos. Na prvem razpisu
WiFi4EU leta 2018 je bilo izbranih 2.800 občin, ki so
prejele bone v vrednosti 15.000 evrov.
Več si preberite TU.

SVETOVANJE V ZVEZI S PRIPRAVO
IN IZVRŠEVANJEM OBČINSKIH
PRORAČUNOV
Ministrstvo za finance nam je posredovalo dopis, v
katerem obvešča, da so na spletni strani ministrstva objavili priročnike in navodila za pripravo in izvrševanje
občinskih proračunov.
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IZBOLJŠANJE POVEZANOSTI
INFORMACIJSKIH SISTEMOV
EU ZA VARNOST, MIGRACIJE IN
UPRAVLJANJE MEJ
Svet EU je potrdil predlog Evropske komisije za
izboljšanje povezanosti informacijskih sistemov EU za
varnost, migracije in upravljanje mej, s čimer bo zapolnjena
pomembna varnostna vrzel v EU. Bolje povezani sistemi
bodo mejnim uslužbencem in policiji omogočili boljši
dostop do informacij, ki jih potrebujejo za opravljanje
svojih nalog.
Nova uredba bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem
listu EU. Agencija EU-LISA, pristojna za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju
svobode, varnosti in pravosodja, bo nato začela izvajati
tehnične ukrepe. Interoperabilnost sistemov naj bi bila
vzpostavljena do leta 2023.
Več informacij je na voljo TU.

ZELENI TEDEN EU
Letošnji Zeleni teden EU, ki je potekal od 13. do 17. maja
2019, je bil o posvečen izvajanju okoljske zakonodaje.
Komisija je aprila 2019 poročala o izvajanju okoljske zakonodaje v EU. Ugotovitve iz pregleda izvajanja okoljske
politike in 28 poročil za posamezne države bodo izhodišča
za razprave na Zelenem tednu EU 2019 in oblikovanje
usmeritev za prihodnost.
Učinkovito izvajanje okoljske politike in zakonodaje EU
ni bistveno samo za zdravo okolje, ampak odpira tudi nove
priložnosti za trajnostni gospodarski razvoj, inovacije in delovna mesta. S popolnim izvajanjem okoljske zakonodaje v
EU bi lahko letno prihranili 55 milijard evrov, povezanih
z zdravstvenimi stroški in neposrednimi stroški za okolje.
Zeleni teden EU, ki se bo danes uradno odprl v Varšavi,
bo vključeval številne dogodke po Evropi, v Bruslju pa bo
od 15. do 17. maja potekal vrh na visoki ravni.

Več informacij je na voljo TU.
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