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1 UVOD
Za nami je prva polovica leta 2019 in tako kot vsak mesec, so tudi v tem mesecu potekale seje vladne delovne
skupine za znižanje stroškov občin. V pripravi je končno poročilo, ki ga bo na eni od prihodnih sej obravnavala
Vlada RS in nadejamo se, da bodo rezultati prinesli to za kar je bila delovna skupina ustanovljena – nižje stroške.
Vsekakor pa bomo stremeli k temu, da na ta račun ne bo zmanjšana povprečnina.
V preteklem mesecu je Varuh človekovih pravic, Peter Svetina, na sestanek povabil predsednike vseh treh
združenj in v zanimivem pogovoru smo med drugim prišli do ugotovitve, da se županje in župani večkrat
znajdete v položaju varuha človekovih pravic, ko rešujete stiske svojih občank in občanov.
Burno je bilo tudi dogajanje na področju predloga Zakona o vrtcih. Predlog zakona dviguje veliko prahu,
saj se je ustvarila slika, da občine nasprotujejo zasebnim vrtcem, ampak resnica še zdaleč ni taka. O tem so se
predstavniki združenj pogovarjali z ministrom za izobraževanje, znanost in šport, Jernejem Pikalo.
Vlada RS je prisluhnila Združenju občin Slovenije in bo občinam, ki se srečujejo s problematiko ilegalnih
prebežnikov povrnila stroške odstranjevanja odpadkov, ki jih ti puščajo za sabo.
Na nekaj dnevnem delovnem obisku v Sloveniji se je mudila delegacija občinskega združenja iz Ukrajine. V
okviru obiska je potekal tudi sestanek z Združenjem občin Slovenije, katerega se je v imenu predsedstva ZOS
udeležil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič.
Na seji se je sestal tudi Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem in infrastrukturo in med drugim oblikoval
smernice dela v tem mandatnem obdobju ter obravnaval aktualno predlagano zakonodajo.
Za vas smo v juniju organizirali tudi dve izobraževanji, z izvedbo katerih ste bili zelo zadovoljni. V poletnih
mesecih ne načrtujemo izobraževanj in bomo z njimi nadaljevali v jesenskem času. Pripravljamo že nov sklop
izobraževanj, zato vas pozivamo, da nam na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si posredujete tudi vaše
predloge.
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.

3

Junij 2019

2

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo,
ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev evropskih
strukturnih in investicijskih skladov, in ni mogoče
pridobiti kreditov v ta namen,
• nakupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani lokalnih skupnosti zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno
vodo
• občinskih projektov izgradnje ali obnove javne
kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo,
manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz
sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov
in pridobiti kreditov v ta namen.
S predvidenimi dopolnitvami se ne posega v zagotavljanje financiranja obstoječih osnovnih nalog, ki izhajajo iz
Zakona o vodah. Sredstva za financiranje in sofinanciranje
bo mogoče nameniti v okviru razpoložljivih predvidenih
sredstev Sklada za vode v posameznem letu.
Namen dopolnitve zakona je zagotoviti pomoč posameznim lokalnim skupnostim, če javne oskrbe s pitno
vodo niso zmožne zagotavljati v navedenih primerih oziroma zagotoviti izgradnje ali obnove javne kanalizacije v
manjših aglomeracijah, za katere tudi ni mogoče pridobiti
sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov in
pridobiti kreditov v ta namen, in predstavlja dopolnitev
možnosti financiranja k obstoječemu sistemu financiranja
občin.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 5.
7. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vodah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
S predlaganim zakonom se naloge, ki jih izvaja Inštitut za
vode prenašajo na ministrstvo, sam inštitut pa se zaradi:
• negativnega poslovanja v preteklosti (leto 2017 in
2018) in predvidenega negativnega poslovanja v
prihodnje (leto 2019 in 2020),
• ker Inštitut ne razpolaga s sredstvi za zagotovitev
tekočega poslovanja (likvidnostne težave),
• znižanja stroškov izvajanja nalog s prenosom nalog
na ministrstvo.
V predlogu zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje
in prostor, se spreminja tretji odstavek 162. člena, ki določa
namene porabe sredstev Sklada za vode. Z dopolnitvijo
1. točke tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah se
jasno opredeli namen porabe sredstev in sicer za gradnjo
vodne infrastrukture, kar vključuje, v skladu z opredelitvijo
pojma »gradnja«, tudi financiranje vzdrževanja objektov
in vzdrževalnih del v javno korist, ki se izvajajo na vodni
infrastrukturi.
Prav tako se dopolnjuje v 3. točki tretjega odstavka 162.
člena, in sicer z določbo o možnosti financiranja izvajanja
izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti
zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po
naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda je zagotavljanje financiranja izvedbe izrednih ukrepov iz sredstev
Sklada za vode. S predlagano dopolnitvijo bodo v okviru
Sklada za vode zagotovljena finančna sredstva v zadostnem
obsegu, ki bodo v nadaljevanju omogočala takojšen pristop
k izvedbi izrednih ukrepov, ki izhajajo iz Zakona o vodah,
za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje
ljudi ali premoženja.
Določba tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah se
dopolnjuje z možnostjo:
• sofinanciranja oziroma financiranja celovitih občinskih
projektov izgradnje ali obnove sistemov za oskrbo s

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU
OKOLJA
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja je pripravilo Ministrstvo za okolje in
prostor. Med osnovnimi cilji predlaganega zakona je
zagotovitev bolj jasnega in poenotenega zakonodajnega
okvirja tako na področju ravnanja z odpadki nasploh kot
na področju PRO. V slovenski pravni red se prenaša tudi
zahteve Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive o
odpadkih za izvajanje PRO.
Pri izvajanju predpisov, ki urejajo sistem PRO, se soočamo
s težavami, ki vplivajo na učinkovitost sistemov PRO in so
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posledica obstoječega pravnega okvirja sistema ravnanja z
odpadki in pomanjkljive vključitve načela PRO v ta okvir
in pomanjkljivega institucionalnega okvirja za delovanje
tega načela. Odprava težav s posameznimi, nesistemskimi
rešitvami se je pokazala kot neustrezna in je prispevala k
razkoraku med posameznimi predpisi, ki uvajajo PRO, k
neučinkovitosti izvajanja sistemov in k skupnemu nezadovoljstvu vseh udeleženih akterjev. Nujna učinkovita rešitev
težav je edino sistemska, z zagotovitvijo in uveljavitvijo
ustrezne vključitve načela PRO v pravni okvir RS, jasnega
institucionalnega okvirja z razmejenimi pristojnostmi in
odgovornostmi ter učinkovitim nadzorom.
Sistemi PRO so bistveni element učinkovitega ravnanja
z odpadki. Obstajajo pa precejšnje razlike med državami
članicami EU glede učinkovitosti in uspešnosti teh sistemov. Zgoraj navedena Direktiva zato določa minimalne
operativne zahteve za takšne sisteme PRO. Pri tem ločuje
med splošnimi minimalnimi zahtevami, ki se uporabljajo
za vse sisteme, in tistimi, ki se uporabljajo samo za organizacije, ki v imenu proizvajalcev izvajajo obveznosti
PRO proizvodov. Vključuje tudi opredelitev pojma »sistem
proizvajalčeve razširjene odgovornosti«, ki pomeni sklop
ukrepov, ki jih sprejmejo države članice, s katerimi od
proizvajalcev proizvodov zahtevajo, da nosijo finančno
ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanja v
fazi odpadkov v življenjskem ciklu proizvoda, vključno z
ločenim zbiranjem, sortiranjem in postopki obdelave. Ta
obveznost lahko zajema tudi organizacijsko odgovornost
in odgovornost prispevati k preprečevanju odpadkov ter
k ponovni uporabljivosti proizvodov in njihovi reciklabilnosti. Proizvajalci proizvodov lahko obveznosti iz sistema
PRO izpolnjujejo posamično ali skupinsko.
Države članice morajo zagotoviti prenos določb glede
minimalnih zahtev za sisteme PRO v nacionalne pravne
rede do 5. julija 2020.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 5.
7. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

v skladu z Direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni
embalaži.
Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za proizvodnjo, uporabo in distribucijo embalaže, za dajanje
embalaže na trg RS, za ponovno uporabo embalaže ter za
zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže, s
ciljem preprečevati nastajanje odpadne embalaže in zagotavljati takšno ponovno uporabo embalaže ter recikliranje in
druge oblike predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj
zmanjša obseg končnega odstranjevanja odpadne embalaže,
s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.
Z uredbo se v notranji pravni red prenaša večina določb
Direktive 2018/852/EU o spremembi Direktive 94/62/
ES o embalaži in odpadni embalaži. Rok za prenos te
direktive je 5. julij 2020.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 8.
7. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOGI DAVČNIH ZAKONOV
S strani Ministrstva za finance smo v pregled in pripombe
prejeli štiri predloge zakonov, in sicer:
• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R),
• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2V),
• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih
instrumentov (ZDDOIFI-A),
• Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčnem postopku (ZDavP-2M).
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 12.
7. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O EMBALAŽI IN
ODPADNI EMBALAŽI

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH
CESTNEGA PROMETA

Predlog Uredbe o embalaži in odpadni embalaži je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, njen namen pa
je preprečevanje ali zmanjševanje kakršnega koli vpliva
embalaže in odpadne embalaže na okolje ter preprečevanje
trgovinskih ovir in izkrivljanja ter omejevanje konkurence

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih
cestnega prometa, ki med drugim zasleduje temeljne cilje
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prometno-varnostne politike v Republiki Sloveniji. Glede
na nacionalni program varnosti cestnega prometa je naš
cilj, da do konca leta 2019 število mrtvih ne preseže številke
89. V letu 2020 pa je naš cilj, število mrtvih ne preseže
številke 83.
Gre za zelo ambiciozen in optimističen cilj, ki je težko
uresničljiv, pa vendarle mu je treba slediti in ga z učinkovitim
vodenjem in nadziranjem poskušati doseči. Poleg tega pa je
temeljni cilj, ki ga zasledujemo s spremembo zakonodaje
na področju varnosti cestnega prometa povečanje varnosti
vseh udeležencev cestnega prometa.
Predlagana novela Zakona spreminja oziroma dopolnjuje
posamezne zakonske določbe, s čimer zasleduje glavne cilje
prometno varnostne politike v državi, in sicer z ostrejšo
obravnavo voznikov povratnikov; določanjem pravil
ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in
na površinah za pešce ter kolesarje, in določanjem pravil
ravnanja za uporabnike električnih posebnih prevoznih
sredstev; jasnejšim določanjem pooblastil pooblaščenih
uradnih oseb.
Predlog poglavitnih rešitev novele Zakona zajema:
• črtanje izjem, kjer se policist lahko odloči, da
pridržanja ne odredi – predlog Javne agencije RS za
varnost prometa,
• odgovornost lastnika vozila – uzakonjanje domnevne
odgovornosti lastnika vozila oziroma imetnika uporabe
vozila za storjeni prekršek,
• višja sankcija za uporabo mobilnega telefona med
vožnjo,
• uporaba posebne opozorilne svetilke, ki oddaja svetlobo modre barve za izvajanje pooblastil občinskih
redarstev,
• določitev pravil ravnanja pri preizkušanju avtonomnih
vozil,
• določitev pravil ravnanja za električna posebna prevozna sredstva,
• ureditev instituta dnevne parkirnine,
• jasna določitev pogoja za zaseg motornega vozila v
primeru vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja,
• določitev pravil ravnanja v območju skupnega prometnega prostora,
• določitev pogojev za vožnjo določenih vozil s
prednostjo,

• določitev nižje višine (140 cm namesto 150 cm) za
zavarovanje otrok s sistemom za zadrževanje otrok v
vozilih,
• uskladitev definicije »kolo s pomožnim motorjem«,
• uskladitev določb z Zakonom o motornih vozilih.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 19.
7. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O VSEBINI
VPRAŠALNIKOV ZA PRIDOBIVANJE
PODATKOV ZA POTREBE
MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA
Pravilnik je bil 21. 6. 2019 objavljen v Uradnem listu RS,
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.

UREDBA O DOLOČITVI BISTVENIH
STORITEV IN PODROBNEJŠI
METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV
IZVAJALCEV BISTVENIH STORITEV
Uredba je bila 21. 6. 2019 objavljena v Uradnem listu RS,
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
Uredba določa tiste storitve iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se za potrebe izvajanja Zakona o
informacijski varnostištejejo za bistvene, in metodologijo
za določitev izvajalcev bistvenih storitev, vključno z vrednotenjem medpodročnih in področnih dejavnikov. Področja,
na katerih se izvajajo bistvene storitve, so:
1. energija,
2. digitalna infrastruktura,
3. oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
4. zdravstvo,
5. promet,
6. bančništvo,
7. infrastruktura finančnega trga,
8. preskrba s hrano in
9. varstvo okolja.

UREDBA O IZVAJANJU UREDBE
(EU) O OKVIRU ZA PROSTI PRETOK
NEOSEBNIH PODATKOV V EVROPSKI
UNIJI
Uredba je bila 21. 6. 2019 objavljena v Uradnem listu RS,
veljati pa je začela naslednji dan po objavi.
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe
(EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
14. novembra 2018 o okviru za prosti pretok neosebnih
podatkov v Evropski uniji in te uredbe, enotna kontaktna
točka in enotna spletna informacijska točka.
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DOGODKI ZDRUŽENJA

finančniki, direktorji občinskih uprav in drugi zaposlenim, ki morajo poznati in se ukvarjajo z obračunom in
izplačilom plač v javnem sektorju.
Leto 2019 je prineslo številne spremembe na področju
plač, saj so se javnim uslužbencem povišale plače. Javni
uslužbenci so z januarjem 2019 prejeli poleg višjega razreda
tudi višje plače za štiri odstotke. Še dodatne štiri bodo
prejeli v novembru 2019, dokončen obračun plač pa bo za
tiste, ki so bili uvrščeni za 3 plačne razrede višje, opravljen
v letu 2020.
Tudi na področju dodatkov je prišlo do sprememb, kar je
prav tako treba upoštevati pri obračunu plač, posebej pa je
treba biti pozoren pri rokih za uveljavitev višjih dodatkov.
Predavateljica je predstavila različne zakonske spremembe
ter vas opozorila, na kaj je treba biti pazljiv pri povračilih
in drugih prejemkih iz delovnega razmerja. Predstavila
bo tudi kako je z letnim dopustom in regresom za letni
dopust.
Prav tako pa je predavateljica predstavila izvršbo in spremembe ter dopolnitve iRek obrazca. V letu 2017 je prišlo
do novosti z ukinitvijo M-4 obrazca in uvedbo novega
načina poročanja oziroma prijave podatkov o osnovah,
obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (prijava podatkov o
osnovah), vsled česar je prišlo do pomembnih sprememb
»Pravilnika o REK obrazcih«. Oblikovane so nove »M«
rubrike iREK obrazca. Tako prijavo podatkov o osnovah
oblikuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sam, o tem kako jo oblikuje in katere prejemke vključi v
osnove pa se je mogoče seznaniti (ne pa preveriti točnosti)
le z vpogledom v informativno osebno evidenco do katere
pa je mogoče dostopati le z digitalnim potrdilom.

DELAVNICA: SKRB ZA ZDRAVJE
ZAPOSLENIH
Združenje občin Slovenije je v sodelovanju S Kliničnim
inštitutom za medicino dela, prometa in športa pripravil delavnico, na kateri so se slušatelji seznanili z vizijo
promocije zdravja pri delu, ki je »zdravi ljudje v zdravih
organizacijah«. Delavnica je bila namenjena kadrovskim
delavcem, strokovnim delavcem za varnost pri delu in
predstavnikom drugih služb, ki v organizacijah skrbijo za
zaposlene in njihovo zdravje.
PZD je skup dejavnosti, s katerimi skušamo v organizaciji
večati vire za izboljševanje zdravja in dobrega počutja delovne sile in preprečevati slabo zdravje zaposlenih (vključno
z boleznimi, povezanimi z delom, nezgodami, poškodbami,
poklicnimi boleznimi in stresom). Gre za dejavnosti, s katerimi na podlagi sprejete strategije v podjetju izboljšujemo
zdravje tako, da spreminjamo okolje (fizično in socialno)
in vedenja (npr. uporaba drog, nezdrava prehrana).
V prvem delu delavnice je bila razprava namenjena zdravju
javnih uslužbencev in kateri dejavniki imajo ključen vpliv
na naše dobro počutje in zdravje. Predstavljeni so bili tudi
najbolj stresni dejavniki in načini kako jih prepoznati ter
se jim izogniti.
Drugi del delavnice pa je bil v znamenju promocije zdravja
pri delu – njeni opredelitvi in pričakovanih koristi tako
za uslužbence kot organizacijo. Prikazani so bili načini
kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu, in sicer vse od
načrtovanja in izvajanja programov ter projektov promocije zdravja pri delu po posameznih korakih.

PRVA SEJA ODBORA ZA OKOLJE,
PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

SEMINAR: OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH
PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU Z
NOVOSTMI V 2019 TER POROČANJE V
RUBRIKAH »M« iREK OBRAZCA

V drugi polovici junija so se na svoji prvi seji v tem mandatu sestali članice in člani Odbora ZOS za okolje, prostor,
urbanizem promet in infrastrukturo. Člani so imenovali
predsednika Odbora, in sicer gospoda Sama Jakljiča iz
Občine Žužemberk.
Oblikovali so smernice dela za mandatno obdobje, se seznanili z delom vladne delovne skupine za znižanje stroškov
občinam, in sicer z vsebinami dela Ministrstva za okolje in

Združenje občin Slovenije se je, v sodelovanju s Svetovalno
hišo Gominšek, odločilo pristopiti k organizaciji tega
seminarja, saj se zaposleni na občinah, ki opravljajo te
naloge, srečujejo s težavami in poraja se veliko vprašanj.
Ciljna skupina seminarja so bili računovodje, kadroviki,
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prostor ter Ministrstva za infrastrukturo. Prav tako pa so
obravnavali predlog novele Gradbenega zakona in novele
Zakona o urejanju prostora. Prav tako pa so obravnavali
predlog Zakona o vodah.
K navedenim predlogom zakonov so podali pripombe,
katere bomo po končani javni obravnavi posredovali
Ministrstvu za okolje in prostor.

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE
STROŠKOV OBČINAM S KMETIJSKIM
MINISTRSTVOM O ZAKONU O ZAŠČITI
ŽIVALI IN PROBLEMATIKI PRENOSA
ZEMLJIŠČ IZ SKLADA KMETIJSKIH
GOZDOV NA OBČINE IN OBRATNO
Delovna skupina za znižanje stroškov občinam je s svojim
delom nadaljevala tudi v mesecu juniju. Tako so se njeni
člani sestali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na dnevnem redu sestanka je bil
predlog Zakona o zaščiti živali in problematika prenosa
zemljišč in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na občine
in obratno.
Da imajo občine na področju zaščite živali precejšnje stroške
in da je sistem potreben prenove je ZOS pristojne opozarjal
že večkrat. Konec lanskega leta smo občine članice zaprosili
tudi za posredovanje podatkov koliko sredstev namenjate
samo namestitvi zapuščenih živali v zavetiščih. Številke niso
zanemarljive in na to smo pristojne opozorili tudi na tem
sestanku. S strani občin je bilo opozorjeno, da je treba najti
način enotne ureditve, ki bo dal enotne cene namestitev
živali. Podan je bil tudi predlog, da bi se na novo postavil
celotni sistem skrbi za zapuščene živali, vendar s tokratnim
predlogom Zakona o zaščiti živali se temu še ne bomo
približali. S strani direktorja Uprave za varno hrano in
veterinarstvo, Janeza Posedija, je bilo povedano, da je bil
prvotni namen priprava dveh zakonov, in sicer enega,
ki bi urejal poizkuse na živalih drugi pa bi urejal zaščito
živali. Da bi se približali ureditvi tako enega kot drugega
področja, je bil s strani ZOS podan predlog, da se na
nivoju kmetijskega ministrstva oblikuje delovna skupina,
ki bo pripravila pravilnik kateri bo določal metodologijo za
oblikovanje cen namestitve zapuščenih živali v zavetiščih.
S tem so se strinjali vsi prisotni. Še pred tem pa bo treba
pripraviti nabor normativov.
Drugi sestanek delovne skupine pa je bil namenjen problematiki prenosa kmetijskih zemljišč. Trenutno je odprtih
še 183.000 zadev, ki se nanašajo na zemljišča za katera
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Zakoni so razdeljeni v tri skupine, in sicer so v prvi spremembe predvidoma osmih predpisov, ki bodo zajete v
poseben zakon o zmanjšanju stroškov, ki bo pripravljen
pred poletjem. S tem paketom sprememb bi tako med
drugim z občin na državo prenesli finančno breme plačila
zdravstvenega zavarovanja za brezposelne ter financiranje
nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe.
Po oceni vladne strani prvi paket za občine prinaša okoli
31 milijonov evrov manj stroškov. Predlog zakona bo po
napovedi ministra Medveda Vlada RS obravnavala hkrati
s proračunskimi dokumenti, in sicer z namenom, da bi
spremembe lahko začele veljati z januarjem 2020. Poleg
zmanjševanja stroškov bodo posamezni zakoni občinam
omogočili dodatne vire ali zmanjšali administrativne ovire.
V prvi skupini predlogov zakonov je tudi Zakon o financiranju občin, kateri naj bi prinesel poenostavitve 21. člena,
ki določa investicijska sredstva. Spremembe pa se obetajo
tudi formuli, ki določa izračun povprečnine. Na to temo
se bo delovna skupina sestala že prvi dan meseca julija.
Del ostalih dveh paketov zakonov pa so med drugim
načrtujejo spremembe zakonov o vrtcih, urejanju prostora,
gasilstvu, lekarniški dejavnosti, zdravstvenem varstvu in
stanovanjskega zakona. Nekatere od teh sprememb bodo
pomenile večje sistemske posege, ki jih na ministrstvih še
pripravljajo.
V pogovorih o pripravljeni analizi, je bilo s strani ZOS
opozorjeno, da je analiza učinkov sporazuma s sindikati
nekoliko okrnjena zaradi metodologije, bo pa zadostna
podlaga za nadaljevanje pogovorov o povprečnini.

se še ne ve kdo je njihov lastnik. S strani občin je bilo
ponovno opozorjeno, da so občine morale za Sklad tudi
dvakrat izdajati potrdila o namenski rabi. S strani Sklada
je bilo v zvezi s tem povedano, da želijo občinam čimbolj
poenostaviti postopke, zato so pripravili exel tabele, ki
omogočajo hitrejše in enostavnejše postopke. V zvezi z
dvojnim poročanjem pa je bilo s strani Sklada povedano,
da naj občine v tem primeru samo preverijo za katera
zemljišča so že poročala in nato Skladu posredujejo samo
fotokopije potrdil.
V zvezi s prenosom nezazidanih stavbnih zemljišč iz Sklada
na občine, pa je bilo tako s strani ministrstva kot tudi
Sklada ponovno povedno, da je Sklad skrbnik kmetijskih
zemljišč in da se ne strinjajo k splošnemu prenosu teh
zemljišč na občine, razen ko gre za javni interes – gradnja
vrtcev, šol… S strani Sklada je bilo povedano tudi, da se
bodo na občine prenašale nekategorizirane ceste, kar do
sedaj ni bila praksa.
Že na prejšnjem sestanku je bilo opozorjeno na stroške,
ki jih imajo občine v zvezi s pogodbami med njimi in
Skladom. Ker gre za »enotne« pogodbe, ki so sestavljene
po enakem vzorcu, je bil oblikovan in sprejet predlog,
da bi bilo vsaj prvih pet pogodb brezplačnih, nato pa bi
se te plačevale po ceniku Sklada. Za to ureditev pa bo
potrebna sprememba cenika Sklada, do katere bo prišlo
do konca leta.

ČLANI VLADNE DELOVNE SKUPINE
Z MINISTROM ZA JAVNO UPRAVO
RUDIJEM MEDVEDOM O DOSEDANJEM
IN PRIHODNJEM DELU

SREČANJE S PREDSTAVNIKI
UKRAJINSKEGA ZDRUŽENJA OBČIN

Minister za javno upravo Rudi Medved se je sestal s članicami in člani vladne deloven skupine za znižanje stroškov
občinam. Na sestanku je bil obravnavan predlog končnega
poročila delovne skupine in predstavljena Analiza ocene
finančnega učinka kot posledica spremenjenih izhodiščnih
plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru
2018 (v nadaljevanju analiza).
Minister Medved je pohvalil delo skupine in bo Vladi RS
predlagal, da skupina z delom nadaljuje do konca leta.
Člani skupine, ki so se sestali na več kot 30 sestankih, in
po štirih mesecih dela Vladi RS predlagali spremembo
25 zakonov, s katerimi bodo občinam znižali stroške.

V zadnjem tednu junija so se na delovnem obisku v
Sloveniji mudili predstavniki ukrajinskega združenja občin.
V okviru obiska je potekal tudi sestanek z Združenjem
občin Slovenije, katerega se je v imenu predsedstva ZOS
udeležil župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič.
Namen srečanje je bil spoznati organiziranost lokalne
samouprave v Sloveniji in kako je potekal njen razvoj
od osamosvojitve Slovenije dalje. Goste iz Ukrajine pa je
zanimal tudi način delovanja ZOS, njegova zgodovina in
načrti za prihodnja leta.
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Z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC O
MOŽNOSTIH SODELOVANJA

zaporniki...) in pa v socialno varstvenih zavodih. S tem
želijo izboljšati zavest in nivo oskrbe teh ljudi.
Dotaknili pa so se tudi problema centralizacije države in si
bili vsi enotni, da je zapiranje služb državnih organov nedopustno, saj se s tem oddaljuje storitve od ljudi. Oblikovano
je bilo stališče, da bi bilo sodelovanje varuha in občin oz.
združenj na tem področju več kot dobrodošlo. Enotni so
si bili, da mora biti država servis ljudem.
Čisto na koncu pa je bila s strani varuha podana pobuda,
da bi v občinah uvedli nekakšen kotiček varuha človekovih
pravic, kjer bi bile občanom dostopne brošure in druga
informativna gradiva varuha. Predsedniki združenj so idejo
pozdravili.

Predsednik Združenja občin Slovenije se je na povabilo
varuha človekovih pravic Petra Svetine udeležil sestanka,
katerega namen je bil poiskati možnosti sodelovanja tako
z združenji kot z občinami.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavnem
sestanku z združenji občin uvodoma predstavil vizijo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, katerega glavni namen je
delati v dobrobit državljank in državljanov. Poudaril je, da
sodelovanje z občinami že poteka, in sicer enkrat mesečno
delujejo po različnih občinah po Sloveniji in med drugim
pohvalil primere dobrih praks občin, ki imajo organizirano
brezplačno pravno pomoč.
Udeleženci sestanka so odprli veliko tem in področji,
katerim bi bilo treba dati večji poudarek. Tako na primer
vsi občani še vedno nimajo zagotovljene osnovne pravice in
to je pravica do čiste pitne vode. Izpostavljena je bila tudi
romska problematika, kjer pa je tudi zaznati velike razlike
med romsko populacijo v Pomurju in na Dolenjskem.
Tako npr. na Dolenjskem kar 99% šoloobveznih otrok ne
zaključi osnovne šole in 99% romske populacije na tem
območju je brezposelne. Gre za velik socialni problem in
država bi morala pristopit k aktivnem reševanju le-tega.
Predsednik Smrdelj je izpostavil stanovanjsko politiko
in z njo povezano problematiko, s katero se srečujejo
občine tudi v okviru oblikovanja socialne politike občin.
Stanovanjski sklad sicer deluje in so vidne spremembe,
vendar problemi še vedno so, pa ne samo pri stanovanjski
problematiki mladih, temveč tudi pri starejši populaciji.
Predsednik Smrdelj je prepričan, da bi se ob ustrezni stanovanjski politiki starejše ljudi kasneje vključevalo v domove
za starejše. Podal pa je tudi predlog, da bi se oblikoval
institut varstva pravic starejših, in sicer na podoben način
kot je oblikovan zagovornik glasu otrok. Namreč, žal,
prihaja do vedno več primerov nasilja nad starejšimi kar
pa je popolnoma nesprejemljivo.
Predsednik Smrdelj je izpostavil tudi pomen skrbi za
invalide. Pomembno je, da se jih z ustreznimi mehanizmi
vključi v aktivno življenje, da so aktivni in s tem tudi oni
doprinesejo svoj del družbi.
Varuh človekovih pravic je povedal, da na terenu izvajajo
napovedane obiske po domovih za starejše in s tem dajo
možnost, da se varovanci srečajo s strokovnimi službami
varuha. Bodo pa uvedli tudi nenapovedane obiske za ljudi, ki so zaprti v javnih zavodih (npr. osebe z demenco,

Z MINISTROM JERNEJEM PIKALO
O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O
VRTCIH
V luči precejšnje medijske pozornosti in aktualnosti teme,
je minister za izobraževanje, znanost in šport sklical sestanek z vsemi tremi združenji občin. Name sestanka je
bilo preveriti stališče združenj do predlaganih rešitev glede
financiranja in nadzora zasebnih vrtcev. S strani Združenja
občin Slovenije se je sestanka udeležil član predsedstva
ZOS župan Martin Mikolič.
Povedano je bilo, da je prav, da je občinam dana avtonomija pri odločanju o urejenosti predšolske vzgoje na
njihovih območjih. Občine zagotavljajo mrežo javne službe
predšolske vzgoje, zasebni vrtci pa to mrežo dopolnjujejo.
O prihodnji ureditvi področja predšolske vzgoje se bo treba
še naprej pogovarjati in najti rešitev, ki bo sprejemljiva za
vse strani.

PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA JAVNI
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH
OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE
»GOŠO 4«
19.6.2019 so predstavniki Ministrstva za javno upravo
združenjem občin pripravili predstavitev izhodišč za javni
razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih
omrežjih naslednje generacije »GOŠO 4«.
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uporabnika, ki mu je dostop omogočen, priključiti na
storitev najkasneje v roku šestdeset (60) koledarskih
dni od datuma naročila.
Ministrstvo bo sofinanciralo največ do 1.200,00 EUR za
vsako gospodinjstvo na območju belih lis, kar predstavlja
znesek javno upravičenega stroška za vsako gospodinjstvo
na območju belih lis. Vloge, ki bodo izkazovale več kot
1.200,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah, bodo
s sklepom zavrnjene.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva
kohezijske politike, so proračunska leta 2019, 2020, 2021
in 2022 in morajo biti porabljena v teh letih oziroma v
plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali od dneva
podpisa pogodbe o sofinanciranju operacije z izbranim
prijaviteljem do dne 30. 10. 2022.

GOŠO 4 je nadaljevanje prejšnjih razpisov GOŠO
1,2,3,3a. Trenutno so v pripravi ponovnega testiranja
tržnega interesa na območjih, kjer so že bili testirani vendar
tržni interes ni bil izražen in so ostale bele lise. Testirali
bodo še 30 Mb/sek, in sicer fiksne brezžične. Testiranje
bo izvedeno v juniju in delno v juliju, s tem bodo tudi
določili nove bele lise. Cilj je omogočiti gospodinjstvom
na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja
še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo
gradnjo, dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno
hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja.
V tem razpisu predvidevajo, da bo šlo omrežje do največ
200 m od lokacije gospodinjstva do kabelske kanalizacije,
kjer je možen priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir,
ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj
100 Mb/s. Tokrat so upravičenci operaterji za razliko od
prejšnjih razpisov.
Splošni pogoji za prijavitelje bodo:
• Vloga na javni razpis ne izkazuje več kot 1.200,00
EUR sredstev kohezijske politike na posamezno gospodinjstvo na belih lisah
• V vlogi na javni razpis mora biti za pokrivanje
upravičenih stroškov operacije namenjenih več kot
50% zasebnih sredstev prijavitelja.
• Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oz. ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu
zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije
• Prijavitelj ni v težavah v skladu z 18. točko 2. člena
Uredba (EU) št. 651/2014
• Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
Posebni pogoji pa bodo:
• odprto širokopasovno omrežje mora biti dostopno
vsem ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;
• nuditi veleprodajni dostop v skladu s pravičnimi in
nediskriminatornimi pogoji;
• odprto širokopasovno omrežje bo moralo omogočati
prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s;
• izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne ponudbe za vse modele veleprodajnega širokopasovnega
dostopa;
• po zaključku gradnje in javni objavi seznama
omogočenih priključkov bo moral izbrani prijavitelj na
zahtevo ponudnika storitve zainteresiranega končnega
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POBUDE IN MNENJA

7

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
V POGAJALSKO SKUPINO ZA
POGAJANJA ZA SKLENITEV ANEKSA H
KOLEKTIVNI POGODBI ZA GASILSKO
DEJAVNOST

VPRAŠANJA OBČINAM

OBJAVE V URADNEM LISTU
Na Združenju občin Slovenije smo prejeli informacijo,
da občine za objave OPN, sklepov o ukinitvi javnega dobra in drugih aktov povezanih s prostorskim urejanjem
plačujete visoke zneske Uradnemu listu RS. Prosili bi vas
za informacijo kolikšni so bili ti stroški v vaši občini v
zadnjem letu.
Podatke nam lahko posredujete na elektronski naslov
mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si, in sicer do 9. 7. 2019.

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo
poslalo predlog članice za Pogajalsko skupino za pogajanja
za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost. Za članico skupine smo predlagali županjo Občine
Trbovlje, Jasno Gabrič.
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SEJE VLADE RS

obvezno evalvacijo izvajanja programa (namesto uvajanja
s poskusom) – na način, kot to velja za javne šole.
Evalvacija naj bi zagotovila možnost preverjanja izvedbene
ravni programa. Novi javno veljavni programi se bodo
torej spremljali in evalvirali, z ugotovitvami pa bo letno
seznanjen pristojni strokovni svet. V skladu s predlaganimi zakonskimi spremembami se bo spremljanje izvajalo
ves čas šolanja prve generacije. V primeru ugotovljenih
kršitev (če bi zasebna šola pri izvajanju javno veljavnega
programa kršila določbe o skladnosti s cilji sistema vzgoje
in izobraževanja ter o zagotavljanju enakovrednega izobrazbenega standarda) lahko strokovni svet ali Zavod RS za
šolstvo predlaga izbris izvajalca iz razvida javno veljavnih
programov.
Kot določa predlog novele, bodo morale zasebne šole (ob že
obstoječem pogoju zagotovitve strokovnih delavcev) imeti
zaposlenih vsaj 80 odstotkov učiteljev oziroma vzgojiteljev,
potrebnih za izvedbo javno veljavnega programa, za poln
delovni čas oziroma ustrezen obseg zaposlitev za krajši
delovni čas.
Za obstoječe zasebne šole se način financiranja ne bo
spremenil. Za izvedbo programa bodo tudi v prihodnje
pridobile 85 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma
lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne
šole. Predlog novele zakona ne omejuje oziroma ne določa
dodatnih pogojev za ustanavljanje zasebnih šol, pač pa
določa le pogoje financiranja zasebnih šol. Pri določitvi
teh pogojev ne gre za omejevanje ustanavljanja zasebnih
šol, saj so pogoji določeni za potrebe financiranja iz javnih
sredstev. Predlagane zakonske spremembe ne posegajo v
pridobljene pravice zasebnih šol, saj pravica do financiranja
ni pridobljena pravica. Prav tako tudi ni mogoče govoriti
o poslabšanju položaja obstoječih zasebnih šol, saj bo s
prehodnimi določbami zagotovljeno dodatno financiranje
do konca šolanja generacije, ki bo vpisana v šolskem letu
2019/2020.

34. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 34. redni seji med drugim potrdila
predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in v veljavni Načrt
razvojnih programov 2019-2022 uvrstila nov projekt
z nazivom »Postavitev ograje na meji s Hrvaško«.

Predlog novele Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Predlagane zakonske spremembe sledijo odločbi ustavnega
sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Predlagana
novela zakona izenačuje obseg financiranja javnih in
zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država
oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega
programa javne šole. Obseg sredstev, ki jih bodo prejele
zasebne šole z javno veljavnim program, se bo torej določil
glede na obseg sredstev, ki ga za obvezni del javno veljavnega programa prejme javna šola.
Pomemben vidik predlaganih sprememb predstavlja varovanje javne mreže osnovnih šol. Predlagana novela tako
določa, da se lahko v primeru, ko bi bilo zaradi premajhnega obsega sredstev v državnem proračunu, namenjenega
za izobraževanje, ogroženo financiranje javne mreže šol,
zasebnim šolam zmanjša financiranje. Dolžnost države
namreč ni samo financiranje javno veljavnih programov
(tudi tistih s pridobljeno javno veljavnostjo), pač pa tudi
in predvsem zagotavljanje dostopnosti javne mreže za vse
otroke.
V skladu s predlaganimi spremembami zakona so zahtevani
dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zasebne šole, da
se lahko financirajo iz javnih sredstev. Med drugim morajo
izvajati vsebine obveznih predmetov, ki so določeni za javne osnovne šole (v skladu s 16. členom Zakona o osnovni
šoli). Vključena oziroma vpisana morajo imeti najmanj dva
oddelka prvega razreda. Poleg tega pa morajo programi
zasebnih šol, ki so pridobili javno veljavnost, bogatiti
šolski prostor in pomeniti dopolnitev javnega šolstva ter
omogočati možnost izbire med različnimi izobraževalnimi
vsebinami, metodami poučevanja in organizacijo učnega
procesa. Predlagana novela za zasebne šole uvaja tudi

Uvrstitev novega projekta z nazivom
»Postavitev ograje na meji s Hrvaško«
v veljavni Načrt razvojnih programov
2019-2022
Zaradi zaznanega povečanja ilegalnih prestopov meje
v letu 2019 je izkazana potreba po postavitvi dodatne
začasne tehnične ovire na kritičnih območjih. Obstoječe
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začasne tehnične ovire v trenutnem obsegu ne zagotavljajo
ustreznega nadzora nad prehodi meje.
Namen je omogočiti boljši nadzor nad migrantskimi tokovi
na vstopu v Republiko Slovenijo iz območja Republike
Hrvaške oziroma onemogočiti prehod meje na kritičnih
nekontroliranih območjih meje med Republiko Slovenijo
in republiko Hrvaško s postavitvijo panelne kovinske ograje v skupni dolžini 40 km.
V celoti projekt obsega postavitev panelne ograje višine 2,5
m z nadgradnjo z bodečo žico na različnih lokacijah vzdolž
meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

projekte in javne razpise, v skupni vrednosti 33 milijonov
evrov (EU del). Med njimi so projekt Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Meže in projekt Protipoplavna
ureditev porečja Selške Sore, projekt Izboljšanje stanja vrst
in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - Vrh
Julijcev in javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo
sončne energije za obdobje 2019–2022.
Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja
razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in
predvsem slabi dinamiki na področju nizkih povračilih
sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. SVRK skupaj
z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja.

Poročilo o izvajanju evropske
kohezijske politike 2014–2020
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske
kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in
delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014
do konca marca 2019, ter ga pošlje Državnemu zboru RS.
V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi
izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija
upravičena do 3,068 milijarde evrov.

35. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 35. redni seji med drugim
sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Energetsko
bilanco Republike Slovenije za leto 2018. Vlada je
na seji določila tudi, da 1. julija 2019 začne delovati
novo osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI
in sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s
pripravo novega akcijskega načrta za črpanje evropskih
sredstev ter odgovora na poslanski vprašanji v zvezi s
pripravo operativnih programov za izvajanje evropske
kohezijske politike 2021–2027.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo
od januarja 2014 do konca marca 2019 izdanih 406
odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz.
javne razpise v skupni vrednosti 2,36 milijarde evrov, kar
je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del).
Od tega je bilo 938 milijonov evrov dodeljenih vzhodni
kohezijski regiji, 735 milijonov zahodni kohezijski regiji,
688 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni
Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z).
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se
je do konca marca na terenu izvajalo že za 1,93 milijarde
evrov oziroma 63 odstotkov programov in projektov, iz
državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti)
pa je bilo upravičencem izplačanih 740 milijonov evrov,
kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do
konca marca 2019 Evropski komisiji posredovala za 600
milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 20 odstotkov
razpoložljivih sredstev. Do konca aprila se je ta odstotek
povečal. V Bruselj je bilo do konca meseca aprila posredovanih za 722 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz.
24 odstotkov razpoložljivih sredstev.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi organa v prvih treh mesecih leta 2019 izdala 14 odločitev o podpori za programe,

Predlog Zakona o spremembah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Sprejetje predloga zakona se predlaga po nujnem postopku,
da bi od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje
vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do
državne štipendije, in s tem posledično zmanjšali zaostanke
pri reševanju vlog za t. i. letne pravice iz javnih sredstev v
mesecu avgustu in septembru. Z novelo se namreč predlaga
črtanje pravila glede izračuna fiktivnega izračuna pravic, s
čimer se bo postopek poenostavil, večja bo tudi avtomatizacija postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
– predvsem pravice do državne štipendije. Ker se fiktivna
denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo,
se bo povečala višina državne štipendije oziroma povečal
se bo krog upravičencev, ki sedaj zaradi fiktivne denarne
socialne pomoči do državne štipendije niso bili upravičeni.
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%. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2018 je ocenjena na
286,4 PJ, končna poraba pa na 208,8 PJ.

V mesecu avgustu 2019 namreč poteče približno
113.000 vlog oziroma 173.254 pravic iz javnih sredstev,
o podaljšanju katerih bodo morali centri za socialno delo
odločiti po uradni dolžnosti. Ministrstvo je že od marca
intenzivno pripravljalo analize in sodeluje s CSD ji z
namenom, da se zagotovi ustrezna organizacija dela na
CSD (prerazporeditev delovnega čas, delo preko polnega
delovnega čas – nadurno delo, nove zaposlitve, pomoč
prek študentskega dela), da bi zagotovili reševanje vlog v
zakonskem roku.
Sočasno ministrstvo intenzivno dela na avtomatizaciji
postopkov priznavanja pravic iz javnih sredstev, s katero
se želi poenostaviti postopek in razbremeniti strokovne
delavce na CSD »ročnega » odločanja – seveda tam, kjer
to zakonodaja omogoča.
Pri tem ugotavljamo, da je postopek avtomatizacije zelo
obremenjen s pravilom vrstnega reda uveljavljanja pravic
iz javnih sredstev, po katerem mora oseba, če želi uveljaviti
državno štipendijo, najprej uveljaviti otroški dodatek, nato
denarno socialno pomoč, potem varstveni dodatek. Če
oseba teh pravic ne uveljavi – mora CSD fiktivno izvesti
izračun pravice, da ugotovi ali bi oseba bila upravičena do
katere od navedenih pravic – in če bi bila, šteje to fiktivno
pravico kot dohodek, ki naj bi ga oseba prejemala.

Osrednje spletno mesto državne uprave
GOV.SI začne delovati 1. julija 2019
Vlada RS je na seji določila, da 1. julija 2019 začne delovati
novo osrednje spletno mesto državne uprave GOV.SI, ki
bo na enem mestu združevalo predstavitvene vsebine ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot.
Novo osrednje spletno mesto GOV.SI bo na prenovljen
in uporabniku prijazen način na enem mestu zagotavljalo vsebine organov državne uprave. Trenutno obstoječa
spletna mesta ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi
in upravnih enot bodo postopoma ukinjena, organi pa
bodo vsebine predstavljali le še na GOV.SI.
Ob objavi 1.7.2019 bodo zagotovljene osnovne predstavitvene vsebine organov državne uprave in njihove dinamične
vsebine, kot so novice, dogodki, javne objave in prosta
delovna mesta. Do 2.9.2019 bodo na GOV.SI na voljo še
preostale teme, storitve in projekti. Nato pa bo do 15. oktobra 2019 pripravljen še dodaten seznam predstavitvenih
spletnih mest državne uprave, ki bodo prenesena na GOV.
SI do 12. marca 2020. Osrednje spletno mesto državne
uprave je ta trenutek in bo še nekaj časa v fazi nastajanja
in se bo postopno dopolnjevalo z vsebinami, s končnim
ciljem zagotavljanja čim boljše uporabniške izkušnje.
GOV.SI bo združil vsa predstavitvena spletna mesta (torej
spletna mesta ministrstev, organov v sestavi vladnih služb,
upravnih enot), medtem ko bodo državljani in podjetja do
storitev še vedno dostopali v okviru samostojnih storitvenih
portalov (npr. eUprava, eDavki, SPOT) kot doslej. GOV.
SI bo prek posameznih vsebin povezan z relevantnimi
storitvami na storitvenih portalih.
Vzpostavitev osrednjega spletnega mesta državne uprave
GOV.SI je ključni rezultat projekta Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, ki se izvaja od leta
2016. Vodi ga Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju
z Uradom vlade za komuniciranje. Ključni namen projekta
je izboljšanje uporabniške izkušnje, zmanjšanje števila
spletnih mest državne uprave in enotnejši nastop državne
uprave na spletu.
Za izvedbo projekta za obdobje od 2016 do 2020 je
predvidenih 521.600 EUR, in sicer 417.280 EUR iz evropskih sredstev in 104.320 EUR iz državnega proračuna.
Do sedaj so bile za aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo
osrednjega spletnega mesta GOV.SI sklenjene pogodbe

Energetska bilanca Republike Slovenije za
leto 2018
Letna energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo
posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z
energijo v državi. Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno
za energijo, je vsakoletno energetsko bilanco predložilo v
sprejem vladi.
Energetska bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov
in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved
razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Energetsko bilanco Republike
Slovenije (EBRS) za leto 2018 je pripravilo Ministrstvo za
infrastrukturo, na podlagi podatkov realizacije, ki so jih
zagotovili Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za
leti 2016 in 2017 ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018.
Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih
proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija v letu 2018 približno
polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna
energetska odvisnost za leto 2018 je znašala okoli 50,1
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36. REDNA SEJA VLADE RS

v vrednosti 466.287 EUR. Večina sredstev je bila porabljena za načrtovanje in tehnični razvoj spletnega mesta,
usposabljanje urednikov, prilagoditev besedil za splet ter
prevode in lekturo besedil.

Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila
besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši
metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev
in Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti
pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Vlada
RS je na tokratni seji določila tudi kvote proračunske
porabe za tretje trimesečje in sprejela Skupno dvoletno
poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja za leti 2017 in 2018. Sprejet pa je bil
tudi predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav
članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada,
vključno z drugim obrokom za leto 2019.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi
s pripravo novega akcijskega načrta za
črpanje evropskih sredstev
Poslanec ugotavlja, da se Sloveniji v aktualni perspektivi
evropske kohezijske politike ponavlja preslaba dinamika
črpanja evropskih sredstev, kjer naj bi obstaja resna nevarnost, da bomo sredstva črpali v zadnjem trenutku v
obliki ne dovolj premišljenih programov oziroma vsebin.
Poslanec je vlado spraševal, kdaj bo pripravila akcijski načrt
ustreznejšega črpanja sredstev, katere bodo njegove ključne
točke in kakšna bo njegova časovnica izvedbe.
Vlada je podala odgovor, da je Služba Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko (SVRK) Akcijski načrt za pospešitev
črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 že
pripravila. Vlada ga je sprejela na svoji redni seji 6. decembra 2018 ter ga posredovala Državnemu zboru RS in
Državnemu svetu. Na isti seji je Vlada RS sprejela tudi
sklep, da SVRK o izvajanju akcijskega načrta poroča v
okviru rednih četrtletnih poročil o izvajanju evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o enakih možnostih
žensk in moških
Predlog sprememb zakona je pripravljen z namenom
izboljšanja oziroma doseganja enakih možnosti žensk in
moških oziroma povečanja deleža podzastopanega spola
pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in
nadzora oseb javnega prava ter pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne
skupnosti in samoupravne narodne skupnosti v organe
upravljanja in nadzora oseb javnega prava.
S tem se zasleduje cilj krepitve uravnotežene zastopanosti
spolov na položajih odločanja, ki je cilj mednarodne, EU
in nacionalne politike za krepitev vloge žensk in enakosti
spolov na vseh področjih družbenega življenja.
Nova je določba, ki k spoštovanju načela uravnotežene
zastopanosti spolov zavezuje tudi samoupravne lokalne
skupnosti in samoupravne narodne skupnosti pri
imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov
v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter
določa izjeme od tega načela.

Odgovora na poslanski vprašanji v zvezi s
pripravo operativnih programov za izvajanje
evropske kohezijske politike 2021–2027
Vlada je sprejela odgovora na pisni poslanski vprašanji
v zvezi s pripravo operativnih programov za obdobje
2021–2027 na področju evropske kohezijske politike in
ju pošlje Državnemu zboru RS.
Poslanec je vladi zastavil vprašanje v zvezi s pripravo
operativnih programov za obdobje izvajanje evropske kohezijske politike 2021–2027 in vprašanje glede oblikovanja
ločenega organa upravljanja za kohezijsko regijo Vzhodna
Slovenija.
Vlada odgovarja, da je programski cikel za obdobje
2021–2027 v začetnih fazah, in ocenjuje, da je treba pred
odločitvijo o načinu upravljanja in izvajanja evropske kohezijske politike opraviti proces identifikacije naložbenih
potreb države. V kolikor se bo v tem procesu pokazalo,
da je naslavljanje potreb skozi dva ali več operativnih
programov bolj učinkovito, bo vlada to ustrezno naslovila.

Uredba o določitvi bistvenih storitev in
podrobnejši metodologiji za določitev
izvajalcev bistvenih storitev
Predlagana uredba se izdaja na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV). Naraščajoči trend obsega
kibernetskih incidentov in velika odvisnost gospodarstva
in vse družbe od neprekinjenega delovanja omrežij in informacijskih sistemov zahtevata celovito ureditev in okrepitev
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neosebnih podatkov v Evropski uniji, ki za podatke, ki
niso osebni, določa pravila v zvezi z zahtevami glede
lokalizacije podatkov, vključuje določbe za zagotavljanje
razpoložljivosti podatkov za pristojne organe in spodbuja
pripravo samo regulativnih kodeksov ravnanja.

področja zagotavljanja informacijske varnosti, upoštevaje
zaveze iz sprejetih strateških domačih in mednarodnih
dokumentov, in sicer Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Strategije kibernetske varnosti,
strategije Evropske unije za kibernetsko varnost »Odprt,
varen in zavarovan kibernetski prostor« in še posebej
Direktive (EU) o ukrepih za visoko skupno raven varnosti
omrežij in informacijskih sistemov v Uniji.
ZInfV ureja področje informacijske varnosti in ukrepe za
doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih
sistemov v RS, ki so bistvenega pomena za nemoteno
delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih
in gospodarskih dejavnosti v RS. ZInfV predvideva, da
so med zavezanci po tem zakonu tudi izvajalci bistvenih
storitev (IBS), in določa osnovna merila za določitev IBS.
Vlada Republike Slovenije najprej z uredbo določi seznam bistvenih storitev in podrobnejšo metodologijo za
določitev posameznega IBS.
S predlagano uredbo vlada torej določa:
• seznam bistvenih storitev in
• podrobnejšo metodologijo za določitev IBS, vključno z
vrednotenjem medpodročnih in področnih dejavnikov.
Pri presoji, katere storitve štejemo za bistvene na posameznem področju, je bila za izhodišče vzeta Direktiva EU, ki
določa, katere vrste subjekti izvajajo bistvene storitve, poleg
tega pa je bila dodatna presoja bistvenosti storitev narejena
tudi za področji, ki ju kot nacionalno posebnost določa
ZInfV – to sta področji preskrbe s hrano in varstva okolja.
Uredba ovrednoti tudi medpodročne in področne dejavnike (ki sicer že izhajajo iz ZInfV), ki vplivajo na ugotovitev, ali bi incident imel pomemben vpliv na zagotavljanje
bistvene storitve, kar je eno od meril za določitev IBS.
ZInfV vlado pooblašča, da določi seznam bistvenih storitev, kar se z vidika jasnosti določa tudi tako, da se izrecno
pove, katere storitve na področju bančništva niso predmet
urejanja te uredbe. Zaradi jasnosti oziroma zagotavljanja
neodvisnosti Banke Slovenije je to področje urejeno s
posebnim členom.

Kvote proračunske porabe za tretje
trimesečje
Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2019 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za tretje
trimesečje 2019 znaša 2,5 milijarde evrov, kar je 24,8 %
vseh pravic porabe, kot izhajajo iz Rebalansa proračuna
RS za leto 2019.
Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje 2019 je
Ministrstvo za finance upoštevalo v Rebalansu proračuna
RS za leto 2019 predvidene pravice porabe neposrednim
proračunskim uporabnikom, evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna, likvidnostne
možnosti proračuna, dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih, značilnosti posameznih ekonomskih
kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento
trošenja pravic porabe).
Skupno dvoletno poročilo o izvajanju
Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja za leti 2017 in 2018
Državni organi in organi lokalnih skupnosti so v skladu
z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja
(ZDIJZ) zavezani poslati letne statistične podatke o postopkih na podlagi ZDIJZ Ministrstvu za javno upravo.
Vlada vsaki dve leti sprejme skupno dvoletno poročilo o
izvajanju ZDIJZ.
V letih 2017 in 2018 je 413 zavezancev za poročanje oddalo
letno poročilo. Iz podatkov v poročilu je razvidno, da se
je skupno število rešenih zahtev v letu 2018 v primerjavi
z letom 2017 zmanjšalo.
V preteklih letih se je to število iz leta v leto povečevalo.
Ta trend se je končal v letu 2017, ko je bilo skupaj 9.497
zahtevkov, leta 2018 pa nekoliko manj, in sicer 7.212
zahtevkov po ZDIJZ. Od tega je bila večina zahtevkov za
dostop do informacij (82 odstotkov leta 2017 in 98 odstotkov leta 2018), manjši odstotek je bilo zahtev za ponovno
uporabo podatkov (17 odstotkov zahtev leta 2017 in le
slaba 2 odstotka zahtev leta 2018). Večina skupno rešenih
zadev se nanaša na državne organe (81 odstotkov leta 2017

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za
prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski
uniji
Predlagana uredba se sprejema za izvajanje neposredno
uporabljive in zavezujoče Uredbe (EU) 2018/1807
Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok
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Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih
držav članic za financiranje Evropskega
razvojnega sklada, vključno z drugim
obrokom za leto 2019
Vlada je sprejela na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade
Republike Slovenije stališče Republike Slovenije k zadevi
Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic
za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z
drugim obrokom za leto 2019, ki pravi, da Republika
Slovenija soglaša s predlogom Sklepa Sveta o finančnih
prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019.
Republika Slovenija v 10. Evropski razvojni sklad in 11.
Evropski razvojni sklad prispeva sredstva za drugi obrok za
leto 2019 v višini 3.547.800 EUR, in sicer 3.367.800 EUR
Evropski komisiji in 180.000 EUR Evropski investicijski
banki.

in 80 odstotkov leta 2018), manjši odstotek pa na organe
lokalnih skupnosti.
Podatki kažejo, da je bilo v letu 2017 od vseh zahtev 75
odstotkov in v letu 2018 pa 66 odstotkov v celoti ugodno
rešenih za prosilce, kar pomeni, da so prosilci zahtevane
informacije prejeli v celoti. V letu 2017 je bilo 12, v letu
2018 pa 17 odstotkov zahtev delno ugodenih. Razlog za
delni dostop je bilo najpogosteje varstvo osebnih podatkov,
kar pomeni, da so se prosilci v večini primerov vendarle
seznanili z vsebino zahtevanih dokumentov. Najpogostejši
razlog za popolno zavrnitev zahteve je bila zavrnitev organa, ker ta ni razpolagal z informacijo.
V zvezi z zaračunavanjem za posredovanje informacij javnega značaja je bil leta 2017 skupni znesek zaračunanih
stroškov pri dostopu 344,04 evra, leta 2018 pa 590,41
evra. Znesek se je v primerjavi s prejšnjimi leti še znižal,
kar je posledica novele ZDIJZ-E, ki je določila, da lahko
organ zaračuna materialne stroške v postopku samo takrat,
kadar ti presegajo 20 evrov. Skupni znesek za ponovno
uporabo informacij je bil leta 2017 199.073,60 evra in
leta 2018 4.136,10 evra. Znesek se je znatno znižal, ker
sta ARSO in GURS lahko zaračunavala ceno za ponovno
uporabo podatkov v skladu s prehodnimi določbami novele ZDIJZ-E le do konca leta 2017, edini organ, ki pri nas
lahko še zaračunava ceno za ponovno uporabo določenih
podatkov, pa je AJPES, iz razloga, ker je le v manjši meri
financiran s proračunskimi sredstvi.
Informacijski pooblaščenec je v pritožbenih postopkih v
letu 2017 izdal 196 odločb, v letu 2018 pa 181 odločb
zoper odločitve državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti. Navedeni podatki potrjujejo dejstvo, da
večina državnih organov in lokalnih skupnosti relativno
dobro pozna vsebino in obveznosti, ki so jim z omenjeno
zakonodajo naložene.
Ministrstvo za javno upravo je kot resorno ministrstvo,
pristojno za področje transparentnosti in dostopa do
informacij javnega značaja, v letih 2017 in 2018 dejavno
opravljalo svoje naloge predvsem glede izvajanja zakonodaje ter svetovanja in izobraževanja. Izvedenih je bilo
več usposabljanj, delavnic oziroma dogodkov, predvsem v
povezavi z dejavnostmi za odpiranje podatkov javnega sektorja prek nacionalnega portala odprtih podatkov OPSI.
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SEJE DRŽAVNEGA ZBORA

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona
Državni zbor je z 49 glasovi za in 17 proti sprejel novelo
energetskega zakona, ki prinaša številne spremembe
in novosti. Med drugim v slovenski pravni red prenaša
določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o
energetski učinkovitosti stavb, zaradi katerih je Slovenija
že dobila opomin Evropske komisije.
Slovenija doslej namreč ni namreč 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.
Novela bo poleg tega skladno z odločbo ustavnega sodišča
na novo uredila postopek plačila denarne odškodnine
zaradi gradnje energetske infrastrukture. Spremembe
bodo Agenciji za energijo olajšale primerjavo cenikov
ponudnikov, preprečile naj bi nepoštene načine prodaje
elektrike in zemeljskega plina prek akviziterjev ter uredile
obdelavo osebnih podatkov v sistemu naprednega merjenja
in tako omogočile izkoriščanje prednosti, ki jih omogočajo
pametni števci.
Novela bolj jasno opredeljuje skupnostno samooskrbo
z električno energijo - povezavo npr. stanovalcev
večstanovanjskih stavb ali odjemalcem, ki so med seboj v
bližini (so vezani na isto transformatorsko postajo) in se
povežejo v skupnosti na področju energije iz obnovljivih
virov.
Poleg tega bo državi omogočila, da bo v primeru, da ne bo
dosegala ciljev proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov
energije, te obveznosti statistično izpolnila z investicijami
v obnovljive vire energije v drugih državah EU. Sredstva
za to bosta namenili ministrstvi, pristojni za energijo in
za okolje.
Zakon bo po novem določal, da je za izvrševanje pravic
države iz kapitalskih naložb v sistemskem operaterju za
prenos zemeljskega plina, v sistemskem operaterju in distribucijskem operaterju električne energije ter v operaterju
trga z elektriko pristojna vlada. Te naložbe bo spremljalo
ministrstvo, pristojno za energetiko.

9. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
8. seja Državnega zbora RS je potekala od 17. do 20.
junija 2019. Poslanke in poslanci so med drugim
sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o voznikih ter Zakon o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona. Odločili pa so tudi, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
primeren za nadaljnjo obravnavo.

Sprejeti zakoni
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o voznikih
Državni zbor je z 81 glasovi za in nobenim proti sprejel
novelo zakona o voznikih, ki bo interventnim službam
omogočila lažje zagotavljanje operativne pripravljenosti
vse dni v letu, saj je omilila pogoje za vožnjo manjših
intervencijskih vozil. Novelo je v DZ vložilo 75 poslancev.
Po trenutni zakonodaji je namreč za vožnjo specialnih vozil,
ki jih uporabljajo interventne službe, potrebno vozniško
dovoljenje kategorije B oziroma kategorije C1. Novela pa
zdaj določa izjeme, po katerih bodo lahko manjša gasilska,
reševalna, policijska in intervencijska vozila civilne zaščite,
vozili vozniki z vozniškim dovoljenjem kategorije B, ki
bodo pred tem opravili dodatno usposabljanje na Upravi
RS za zaščito in reševanje. Sprva je bilo predvideno, da bi
izjema veljala le za manjša gasilska vozila prostovoljnih
gasilskih društev, ki 3,5 tone presežejo zaradi opreme,
z dopolnili pa so poslanci že na matičnem odboru med
izjeme dodali tudi vozila poklicnih gasilcev ter reševalna
vozila, operativna vozila policije ter intervencijska vozila
civilne zaščite.
S spremembami bodo tem službam olajšali zagotavljanje
24-urne pripravljenosti. Večina gasilcev in pripadnikov
drugih omenjenih služb namreč nima izpita kategorije
C1, pri prostovoljnih gasilcih ga imajo običajno tisti, ki
ga sicer potrebujejo pri svojem poklicu.
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Zakon primeren za nadaljnjo obravnavo
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja
Državni zbor je s 44 glasovi za in 29 proti sklenil, da je
predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki spreminja način financiranja zasebnih
osnovnih šol, primeren za drugo obravnavo.
Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo
je prepričan, da novela ustrezno rešuje odločbo ustavnega
sodišča iz leta 2014. Ustavno sodišče je namreč po razumevanju ministrstva določilo, da mora država v celoti
financirati le obvezni del javnega programa.
Po omenjenem predlogu se bo financiranje javnih programov v zasebnih osnovnih šolah znižalo. Država bi sicer
obvezni del javnega programa financirala 100-odstotno,
razširjenega dela javnega programa, ki npr. vključuje
jutranje varstvo in podaljšano bivanje, pa ne bi več financirala, kar bi po podatkih zasebnih osnovnih šol zdajšnje
skupno financiranje javnega programa s 85 zmanjšalo na
okoli 65-odstotkov.
Stališča poslanskih skupin so različna. Noveli nasprotujejo v SDS in NSi, kjer opozarjajo, da je takšna formula
financiranja v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča iz
leta 2014, ki je bila tudi razlog, da so na ministrstvu
za izobraževanje pripravili novelo. V odločbi je namreč
ustavno sodišče po njihovih navedbah določilo, da mora
država oba dela javnega programa, ki ju trenutno financira
85-odstotno, financirati 100-odstotno. Pomisleke o noveli
imajo tudi v SMC, kjer so v splošni razpravi opozorili,
da nikakor ne velja preslišati opozoril, da bodo z novo
formulo financiranja starši otrok, ki obiskujejo zasebne
šole, morali plačevati več, kot so plačevali do zdaj, kar bo
poslabšalo njihov položaj.
V LMŠ in DeSUS predlog sicer podpirajo, a pravijo, da so
ga pripravljeni tudi ustrezno popraviti in dopolniti, če se
bo izkazalo za potrebno. V SD in SAB predlog podpirajo,
v Levici pa so mu odrekli podporo.

NA POBUDO ZOS BO VLADA RS
OBČINAM POVRNILA STROŠKE
Vlada RS je sprejela odgovor na dopis Združenja občin
Slovenije v zvezi s težavami občin, ki se soočajo s problematiko nelegalnih prehodov mej. Vlado RS smo v dopisu
zaprosili naj občinam prisluhne in jim pomaga.
V dopisu, ki ga je Združenje občin Slovenije aprila 2019
naslovilo na Vlado RS opozarjamo na pereče težave občin,
kjer se beleži povačno število nelegalnih prehodov mej.
Med drugm smo opozorili na problematiko odstranjevanj odpadkov, ki jih prebežniki puščajo za sabo. Da
so ti odstranjeni mora poskrbeti občina in tako nastajajo
nenačrtovani stroški, ki niso zanemarljivi in mnogokrat
občine ne vedo kako postopati. Kot primer smo navedli
Občino Kostel, kjer bi po izračunih, v katere ni vštet prevoz
odpadkov in uničenje, samo enkratna akcija pobiranja teh
odpadkov občino stala 21.075€
Vlada RS je maja sprejela sklep, na podlagi katerega bodo
občine s to problematiko dobile te stroške povrnjene.Vlada
je v odgovoru zapisala:
»Glede problematike odpadkov se vlada zaveda, da ima
problem lahko več dimenzij. Odpadki na kraškem terenu in
na območju turističnih con, krajinskih parkov in občutljivih
ekosistemov nedvomno predstavljajo ekološki in zdravstveni
problem, policiji pa onemogočajo učinkovito operativno
delo. S tem v zvezi je vlada 17. 5. 2019 sprejela sklep št.
35402-1/2019/6, v katerem je odločila, da za odstranitev
odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje,
občinam povrne stroške odstranitve odpadkov. Podlaga za
plačilo stroškov bodo informacije policije, iz katerih bodo
razvidni lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so nastali
kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevek
občine, ki bo ustrezno dokumentiran. »
Celoten odgovor je na vojo TU.

NOVICE DIREKTORATA ZA JAVNO
NAROČANJE
Direktorat za javno naročanje je objavil novo izdajo
DJNovic. Uporabnike med drugim obveščajo, da je v
sklopu tehnološke prenove sisteme e-JN zaživel prenovljen
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portal za podporo elektronskemu javnemu naročanju
do katerega lahko dostopamo preko različnih naprav in
brskalnikov.
V okviru projekta elektronsko javno naročanje so vzpostavili tehnološko prenovljen e-Katalog za naročanje
blaga na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov/pogodb.
Prenovljen sistem za naročanje prinaša novosti pri prijavi v
sistem in izvajanju samega naročanja. V ta namen je bila v
mesecu aprilu izvedena tudi vrsta izobraževanj za e-Katalog
(usposabljanj se je udeležilo cca 500 uporabnikov). Več
informacij je na voljo TU.

• Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
– C1 2019 – od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do
porabe sredstev
• Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
- C 1 2018 - do porabe sredstev
• 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo
škode in obnovo gozda - do objave zaključka na
spletni strain
• Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
• LIFE - 31. 12. 2020

Direktorat za javno naročanje ugotavlja, da se občasno
zgodi situacija, ko ponudnik v postopku oddaje ponudbe
preko informacijskega sistema e-JN, v razdelek predračun
ne objavi predračuna ali t.im. rekapitulacije (cen), temveč
objavi nek drug dokument (ali prazen ali s splošnimi podatki o podjetju ipd.).
V zvezi s tem opozorjajo, da Zakon o javnem naročanju (v
nadaljevanju: ZJN-3) v 6. členu glede načela transparentnosti določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden
način in po predpisanem postopku. V zvezi z javnim odpiranjem ponudb je v prvem odstavku 88. člena ZJN-3, med
drugim, določeno, da naročnik določi kraj, datum in uro
roka za predložitev prijav in ponudb ter te podatke navede
v obvestilu, ki ga uporabi kot sredstvo za objavo povabila
k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa, povabilu k
pogajanjem ali dialogu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Prav tako zakon v istem členu določa,
da se o odpiranju ponudb vodi zapisnik, ki vključuje vsaj
naziv ponudnika, variantne ponudbe, če so dopustne in
ponudbeno ceno. Če naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika
na odpiranju ponudb, pa ga najkasneje v petih delovnih
dneh posreduje vsem ponudnikom
Celotne novice so na voljo TU.

• 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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PRIROČNIK ZA IZVEDBO JAVNIH
NATEČAJEV

EVROPSKO POROČILO O KAKOVOSTI
KOPALNIH VODA

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli Priročnik
za izvedbo javnih natečajev, katerega osnovni namen je podati praktične napotke javnim uslužbencem, ki se srečujejo
z izvedbo javnih natečajev, in sicer na jasen, razumljiv
in uporaben način ter s tem odgovoriti na najpogosteje
zastavljena vprašanja.
Ministrstvo je pripravilo gradivo kot odgovor na zaznane
težave pri vodenju javnih natečajev, ki so jih sodelavci
strokovne službe ministrstva, ki opravljajo strokovno
podporo za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja
pri Vladi Republike Slovenije, zaznali v dolgoletni praksi.
Priročnik ponuja ključne vsebine s področja izvajanja
javnih natečajev, in sicer od njegove objave preko izbirnega postopka do izdaje aktov in pravnega varstva,
opremljen pa je tudi z več letno prakso Komisije za
pritožbe ter prakso Upravnega sodišča Republike
Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Priročnik je na voljo TU.

Najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih
voda kaže, da dobrih 85 % evropskih kopališč dosega
najstrožje standarde EU glede čistosti vode. Poleg tega
95,4 % od 22.831 kopališč, pregledanih v 28 državah
članicah EU, izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti
v skladu s pravili EU.
V Sloveniji je bilo leta 2018 pregledanih 47 kopališč, in
sicer 21 ob morju, 26 pa ob rekah in jezerih. 41 jih je
prejelo oceno odlično (87,2 %), 5 oceno dobro in 1 oceno
zadostno. Kot »slabo« ni bilo ocenjeno nobeno kopališče.
Vsa slovenska obmorska kopališča so dobila oceno odlično.
Več informacij je na voljo TU.

PRIPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE ZA
DRŽAVE ČLANICE V ZVEZI Z NJIHOVIMI
GOSPODARSKIMI POLITIKAMI
Evropska komisija je v okviru postopka evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice
glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12–18
mesecev. V njih države članice poziva, naj se ustrezno
odzovejo tako na že dlje časa prisotne kot tudi nove gospodarske in socialne izzive ter izpolnijo svoje skupne ključne
cilje, da bi tudi tako dosegli posodobitev evropskega gospodarstva. Države opozarja, da je zaradi upočasnitve svetovne
rasti nadaljevanje strukturnih reform še bolj pomembno,
pri čemer je treba dati prednost reformam, ki podpirajo trajnostno in vključujočo rast. Posebnost letošnjega
cikla priporočil je, da dajejo večji poudarek opredelitvi
in prednostni razvrstitvi naložbenih potreb na nacionalni
ravni ter namenjajo posebno pozornost regionalnim in
teritorialnim razlikam. Tak pristop je v skladu s temeljito
analizo naložbenih potreb in ozkih grl, ugotovljenih za
vsako državo članico v februarskih poročilih o državah,
in naj bi služil kot podlaga za prednostno razvrščanje pri
uporabi sredstev iz skladov EU v naslednjem večletnem
finančnem okviru v obdobju 2021–2027.
Komisija je na Slovenijo naslovila tri priporočila za 2019
in 2020. V prvem priporočilu, ki se nanaša na javne

PREDHODNA OCENA POPLAVNE
OGROŽENOSTI 2019
Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da so
na spletnih straneh objavili Predhodno oceno poplavne
ogroženosti 2019. Do nje lahko dostopate TU.
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finance, Komisija Slovenijo poziva, naj doseže srednjeročni
proračunski cilj v letu 2020. Kot je obrazloženo v točki
6 spremljajočega besedila, je sicer po sedanjih izračunih
doseganje srednjeročnega proračunskega cilja – v primeru
Slovenije je to strukturni primanjkljaj v vrednosti 0,25
odstotka BDP v letu 2020 – načrtovano šele do leta 2021.
V točki 8 zato Komisija predlaga, da Slovenija sprejme
ustrezne ukrepe že v letu 2019 in nadaljnje ukrepe v letu
2020, da bo izpolnjevala določila Pakta za stabilnost in rast.
Za vzdržnost javnih financ mora Slovenija sprejeti in izvesti
reforme v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, ki bodo zagotavljale kakovost in dostopnost. Prav tako mora zagotoviti
dolgoročno vzdržen in ustrezen pokojninski sistem, med
drugim tudi s prilagajanjem zakonsko določene upokojitvene starosti in omejevanjem zgodnjega upokojevanja.
Slovenija mora okrepiti zaposljivost nizko usposobljenih
in starejših delavcev z izboljšanjem skladnosti med
izobraževanjem in usposabljanjem ter potrebami na trgu
dela, vseživljenjskim učenjem in aktivacijskimi ukrepi, tudi
z izboljšanjem digitalne pismenosti.
Drugo priporočilo se nanaša na izboljšanje delovanja
in konkurenčnost trga in poslovnega okolja. Komisija
Slovenijo poziva, naj podpre razvoj trga lastniških vrednostnih papirjev, naj izboljša poslovno okolje z zmanjšanjem
regulacijskih omejitev in upravnega bremena, naj izboljša
konkurenčnost, profesionalizacijo in neodvisen nadzor pri
javnem naročanju ter naj izvede privatizacije v skladu z
obstoječimi načrti.
Tretje priporočilo je naložbeno in opredeljuje prednostna
področja investiranja, skladno s predhodno opravljeno
analizo in cilji na ravni EU. Komisija Sloveniji priporoča,
naj z naložbami povezane gospodarske politike osredotoči
na raziskave in inovacije, nizkoogljično in energetsko
tranzicijo, zagotavljanje trajnostnega prometa, zlasti
železniškega, in okoljsko infrastrukturo, pri čemer naj
upošteva regionalne razlike v razvitosti.

milijarde evrov namenjenih programu Obzorje 2020, 2,8
milijarde evrov pa programu Erasmus+. 117 milijonov
evrov je namenjenih zaposlovanju mladih v regijah z visoko brezposelnostjo, 1,2 milijarde evrov pa satelitskemu
navigacijskemu sistemu Galileo. EU namenja 255 milijonov evrov evropskemu programu za razvoj obrambne
industrije.
V zvezi s solidarnostjo in varnostjo EU namenja 420,6
milijona evrov za učinkovito upravljanje meja ter vzpostavljanje stalne enote 10.000 mejnih policistov. 156,2
milijona evrov je namenjenih novemu programu rescEU
za boljši odziv na naravne nesreče, 560 milijonov evrov
pa ljudem v Siriji, ki potrebujejo pomoč, ter beguncem in
njihovim gostiteljskim skupnostim v regijah.
Proračun EU vsebuje dva zneska, in sicer za obveznosti
in plačila. Predlagani proračun za leto 2020 znaša 168,3
milijarde evrov v obveznostih (+1,3 % v primerjavi z
letom 2019) in 153,7 milijarde evrov v plačilih (+3,5 %
v primerjavi z letom 2019). Danes predlagani proračun je
sedmi in zadnji v okviru sedanjega dolgoročnega proračuna
EU za obdobje 2014–2020.
Več informacij je na voljo TU.

PREDLOG EVROPSKEGA PRORAČUNA
ZA LETO 2020
Evropska komisija je v začetku junija predlagala
proračun EU za leto 2020 v višini 168,3 milijarde evrov,
ki je osredotočen na povečanje konkurenčnosti evropskega
gospodarstva ter na solidarnost in varnost v EU in zunaj
nje. Več kot 83 milijard evrov bo spodbudilo gospodarsko
rast, evropske regije in podprlo mlade. Od tega je 13,2
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