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1 UVOD
Za vas smo pripravili prvo izdajo Mesečnega utripa v letu 2020. Leto smo začeli aktivno, saj smo že izdali
tiskan časopis Glas občin, ki ste ga občine že prejele na svoje naslove.
Z aktivnim delom v letošnjem letu je pričela tudi že vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, ki se je
sestala dvakrat na Ministrstvu za okolje in prostor in enkrat v prostorih Ministrstva za javno upravo. Pregledan
je bil predlog sprememb Stanovanjskega zakona, Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona. V kakšni
smeri se bodo razvijali dogodki sprejema zakonov vas bomo sproti obveščali.
Poslanke in poslance smo pozvali k čimprejšnjemu sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin, saj se
bojimo, da zakon zaradi odstopa predsednika Vlade RS in posledično celotne vladne ekipe, ne bo sprejet.
Na MIZŠ smo se udeležili sestanka na temo javnega razpisa za investicije v vrtce in osnovne šole. Razpis bo
objavljen predvidoma v mesecu februarju, sredstva pa žal ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh predvidenih
investicij občin.
V mesecu januarju smo za vas pripravili pet seminarjev, v mesecu februarju pa se lahko udeležite seminarja
»Procesni koraki pri občinskih javnih razpisih in najpogostejše napake pri poslovanju občin«, ki bo potekal 6. 2. 2020.
Pripravljamo pa tudi že izobraževanja za mesec marec, in sicer
• »DDV novosti in aktualnosti s poudarkom na področju občin«, ki bo potekal 5. 3. 2020
• »Ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih po GDRP«, ki bo potekal 10. 3. 2020
• »Leto in pol po uveljavitvi novega Gradbenega zakona«, ki bo potekal 17. 3. 2020
• »Javna naročila v praksi«, ki bo potekal 19. 3. 2020
Vabljeni, da se nam pridružite.
Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni
strani Združenja občin Slovenije.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.
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AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja,
• prilagajanje podnebnim spremembam: Izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti, Sofinanciranje
programov odprave posledic naravnih nesreč in ukrep
Izgradnja in obnova večnamenskih akumulacij,
• Raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb, pri čemer bo ključno, da raziskovalni
in razvojni projekti izkažejo potencial za prijavo na
Sklad za inovacije EU, s tem pa konkretne učinke na
zmanjšanje emisij
• projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno
gospodarstvo,
• izgradnjo železniških prog,
• spodbude za nakup koles,
• spodbujanje preusmeritve tovornega prometa iz cestnega na železniški promet.
Nadaljevalo se bo tudi z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, s sofinanciranjem projektov,
za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz
programa LIFE (podnebnih projektov tega programa) ter
za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE
CARE4CLIMATE.
Prav tako pa se bo nadaljevalo sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij (NVO), ob tem pa so sredstva
predvidena tudi za programsko sofinanciranje dela, sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju
blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter
za druge vsebine kot je to razvidno iz razpredelnice v
programu in pojasnil o prenosu namenov.
Odlok o Programu porabe sredstev je na voljo in Program
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju
2020-2023, ki je sestavni del odloka, sta na voljo TU

ODLOK O PROGRAMU PORABE
SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE
SPREMEMBE V LETU 2020
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
Odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe v letu 2020, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
okolje in prostor.
Odlok vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi
porabe sredstev v prejšnjih letih, povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v Odloku o Programu
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih
2017 in 2018 (Uradni list RS št. 84/2016) in izplačila
na podlagi pogodb, sklenjenih v preteklih letih. Ob tem
Odlok med drugim določa tudi namene porabe in ukrepe,
kot so npr. :
• učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo, s čimer želimo pričeti s sistematičnim
uvajanjem podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko
vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko
strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,
• podpora gospodarstvu: ukrep Finančne spodbude za
podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, Subvencije
za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti,
pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in
podnebno odporno gospodarstvo, ukrep Podpora
prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno
odporno gospodarstvo ter ukrep Zelena delovna mesta
(program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega
zaposlovanja),

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do
10. 2. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

• zmanjševanje emisij v prometu: Ukrep spodbujanje
razvoja trga alternativnih goriv v prometu, Nakup
novih vozil za prevoz potnikov, Ureditev in izgradnja
infrastrukture za kolesarje, pešce in multimodalnih
vozlišč, Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij
ohranjanja narave,
• spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: ukrepa
Trajnostna lesena gradnja in Izgradnja dela ureditev
HE Mokrice, pri čemer se bo spodbujalo tudi gradnjo
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KRAJŠE PROGRAME IN SO
FINANCIRANI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

po namembnosti kmetijsko. Na ta način se kmetom olajša
postavitev teh objektov brez administrativnih ovir in brez
plačila komunalnega prispevka. Še vedno pa bo moral investitor ob postavitvi takšnih objektov upoštevati določila
prostorskega akta, v primeru, da bi bil rastlinjak višji od
4m, pa bo moral pridobiti izjavo pooblaščenega inženirja,
da je objekt mehansko odporen in stabilen.
Sprememba se nanaša tudi na spremembo pri višini
objekta za oglaševanje, in sicer se ta šteje za enostavni
objekt do višine 5m, oglasne površine 40m². Do sedaj je
pod splošnimi pogoji veljalo, da je objekt za oglaševanje
enostaven, če je visok 2,5m, kar je v praksi povzročalo vrsto
težav glede pristojnosti za ukrepanje. Zaradi sprememb je
priloga 1 nadomeščena z novo prilogo.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do
13. 2. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeiobcin.si.

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju
oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna, katerega je pripravilo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V predlogu Pravilnika se predlaga objava javnega razpisa,
in sicer najkasneje do 15. oktobra. Vrtci pa se bodo lahko
na razpis za financiranje oddelkov krajših programov v
tekočem šolskem letu prijavili najpozneje do 30. aprila. Sedaj velja, da se vrtci lahko prijavijo v dveh rokih, in
sicer do 15. oktobra in do 15. marca. Ureditev novega
pravilnika naj bi veljala že za šolsko leto 2019/2020.
Dodaja se tudi nov 7.a člen, ki določa izjeme pri financiranju oddelkov krajšega programa. Tako bi se lahko v
izjemnih primerih lahko npr. krili tudi stroški prevoza
otrok.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do
12. 2. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeiobcin.si.

OSNUTEK CELOVITEGA
NACIONALNEGA ENERGETSKEGA
IN PODNEBNEGA NAČRTA IN
OKOLJSKEGA POROČILA
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo osnutek
Celovitega nacionalno energetskega in podnebnega načrta
Republike Slovenije (NEPN) in Okoljskega poročila
NEPN in ju dalo v javno obravnavo.
NEPN je strateški dokument, ki mora za obdobje do
leta 2030 (s pogledom do 2040) določiti cilje, politike
in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije, in sicer:
• razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in
obnovljivi viri energije (OVE)),
• energetska učinkovitost,
• energetska varnost,
• notranji trg energije ter
• raziskave, inovacije in konkurenčnost
Osnutek NEPN temelji na osveženih srednjeročnih in
dolgoročnih projekcijah rabe energije ter vseh akcijskih
dokumentih do leta 2020 in 2030, ki jih je Slovenija že
sprejela. NEPN bo po zaključeni celoviti presoji vplivov
na okolje, skladno z Energetskim zakonom sprejela Vlada
Republike Slovenije.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O
RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog
Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov
in jo poslalo v javno obravnavo.
Predlagane spremembe veljavne Uredbe o razvrščanju
objektov so minimalne in se nanašajo na razvrstitev rastlinjakov za pridelavo hrane (stavb za rastlinsko pridelavo
hrane) med enostavne objekte. To pomeni, da za postavitev takšnih objektov, pri katerih je pogoj, da se ohranja
rodovitna zemlja, ni potrebno gradbeno dovoljenje. Tak
rastlinjak tudi ne sme biti vkopan in ne sme se spremeniti
namembnosti zemljišča, kar pomeni, da zemljišče ostane
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Ministrstvo za infrastrukturo je s sprani Ministrstva za
okolje in prostor, skladno z 42. členom ZVO-1 že prejelo
tudi Mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov
izvedbe dopolnjenega osnutka NEPN, ki je dostopno TU.
Osnutka obeh dokumentov sta na voljo TU.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do
14. 2. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
2/2020, KI JE IZŠEL 10. 1. 2020
Akti Vlade RS:
• Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za
širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno
širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi
z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
• Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in
sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje
dejavnosti v Triglavskem narodnem parku
Akti ministrstev:
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
3/2020, KI JE IZŠEL 17. 1. 2020
Akti Vlade RS:
• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
Akti ministrstev:
• Pravilnik o predstavniku družine na področju
celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s
posebnimi potrebami
• Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med
delom od 1. januarja 2020 dalje
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DOGODKI ZDRUŽENJA

Tako je bil v prvem delu podan pregled na Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju s poudarkom na dodatkih
in predvidenih novostih plačnega sistema. Mag. Edita
Dobaj je prav tako predstavila postopke ocenjevanja in
napredovanja v plačne razrede ter naziv v letu 2020.
V drugem delu seminarja pa je mag. Darko Krašovec podal
pregled nad Zakonom o delovnih razmerjih v povezavi z
lokalno samoupravo ter predstavil primere sodne prakse.

SEMINAR: PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI
RAČUN ZA LETO 2019 ZA OBČINE
Na zadnji dan januarja smo za občine izvedli seminar na
temo Zaključnega računa.
Predavateljica Majda Gominšek je udeležencem pripravila pregled zakonskih podlag za sestavo zaključnega
računa, sestavne dele zaključnega računa: splošni del z
obrazložitvami, posebni del z obrazložitvami, v nadaljevanju je udeležencem predstavila še račun finančnih terjatev
in naložb, račun financiranja: poročilo o proračunskem
presežku/primanjkljaju, poročilo o zadolževanju, poročilo
o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna v skladu z
Zakonom o javnih financah, poročilo o porabi proračunske
rezerve.
V drugem delu predavanja pa so udeleženci predelali še
poročila z obrazložitvami iz bilance stanja , podatki o stanju
sredstev na računih, podatki o stanju sredstev na računih
neposrednih uporabnikov, terjatve iz naslova dolgoročnih
posojil, podatki o lastnih opredmetenih osnovnih sredstvih,
podatki o sredstvih v upravljanju, podatke o neplačanih
kratkoročnih terjatvah in obveznosti. Udeleženci so s
predavateljico šli skozi obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov, izkaze zaključnega računa proračuna
in posebne tabelarne priloge s prerazporeditvami. Med
samim predavanjem pa so bili seznanjeni in opozorjeni
še na novosti v letu 2020.

SEMINAR: OSVEŽITEV IN
NADGRAJEVANJE ZNANJA
S PODROČJA JAVNEGA
RAČUNOVODSTVA
V sredini januarja je Vesna Milanovič z Ministrstva za
finance, številnim udeležencem pripravila seminar, na
katerem so prejeli osvežitve znanja in pa nadgradnjo že
osvojenega znanja iz javnega računovodstva. Udeleženci
so s predavateljico predelali kontni načrt, poslovne
knjige, knjigovodsko evidentiranje, računovodske izkaze,
računovodsko analiziranje, nadziranje in informiranjeletno poročilo, proračun, strukturo proračuna.
Udeleženci so popestrili predavanje z mnogimi vprašanji
in s tem tudi razširili obseg prejetih informacij.

SEMINAR: OSVEŽITVENI SEMINAR ZUP
24. 1. 2020 je Združenje občin Slovenije, v sodelovanju
s predavateljico Katjo Stražiščar, organiziralo seminar, na
katerem so slušatelji osvežili ter obnovili znanje s področja
Zakona o upravnem postopku.
Seminar je bil namenjen vsem občinskim uslužbencem,
ki se pri svojem delu srečujejo z vodenjem in odločanjem
v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti. Predstavljena so
bila temeljna načela upravnega postopka, pristojnosti za
odločanje v upravnem postopku, kdo stranka in njeno
zastopanje v upravnem postopku, občevanje organov in
strank v upravnem postopku, vročanje spisov v upravnem
postopku, roki in naroki v upravnem, vzdrževanje reda v
upravnem postopku, stroški upravnega postopka, začetek
upravnega postopka in zahtevki strank, postopek do izdaje odločbe, odločba in sklep, pritožba, izredna pravna
sredstva, izvršba, nadzor nad izvajanjem zakona, izvajanje
zakona, novosti v ureditvi temeljnih načel in institutov
splošnega upravnega postopka.

SEMINAR: NOVOSTI NA PODROČJU
DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE,
OCENJEVANJA IN NAPREDOVANJA
JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2020 IN
PRIMERI SODNIH PRAKS
21. 1. 2020 je Združenje občin Slovenije v sodelovanju z
Inštitutom za plače in delovna razmerja Idealis ter mag.
Darkom Krašovcem organiziralo seminar, na katerem so
slušatelji dobili jasen pregled nad zakonodajo, predpisi,
postopki ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev,
z vključenimi interventnimi ukrepi na tem področju.
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SEMINAR: KORIŠČENJE SREDSTEV PO
ZFO
V četrtek, 30.1.2020, so predstavniki Ministrstva za
gospodarstvo udeležencem predstavili kako počrpati več
nepovratnih sredstev po Zakonu o financiranju občin
v letu 2020, katere so novosti, ki jih je dobro poznati,
opozorili so na najpogostejše nepravilnosti pri dosedanjem
izvajanju, v drugem delu pa so skrbniki in ostali odgovarjali
na številna vprašanja udeležencev.

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE
IN PROSTOR O PREDLOGU
STANOVANJSKEGA ZAKONA
24. 1. 2020 je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal
delovni posvet, na katerem je razprava potekala o osnutku
Stanovanjskega zakona, ki ga bo Ministrstvo za okolje in
prostor dalo v ponovno javno razpravo, in sicer predvidoma meseca marca. S strani Združenja občin Slovenije sta
se sestanka udeležila predsednik Odbora za okolje, prostor,
urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo mag.
Samo Jakljič in Mateja Eržen, svetovalka na Združenju
občin Slovenije.
Razlog za ponovno javno razpravo je veliko število predlogov in pripomb, katere je Ministrstvo za okolje in prodtor
prejelo v okviru prejšnje javne razprave.
Predstavniki okoljskega ministrstva so predstavili dopolnjen
osnutek Stanovanjskega zakona in pojasnili, da finančnih
posledic zaenkrat še ne morejo opredeliti, saj so še v fazi
oblikovanja določb. Na to je ZOS opozoril že v pondanih
pripombah na prvi osnutek zakona in udeleženci sestanka
so na to ponovno opozorili. S strani ministrstva so zagotovili, da bo zakon ob predložitvi v javno obravnavnavo
vseboval tudi finančne posledice.
Me drugim je predvideno, da se bo rok za prodajo javnih
stanovanj podaljšal na dve leti. V kolikor bo šlo za prenos
stanovanja med javnimi lastniki stanovanj, ne bo treba
stanovanja nadomestiti, sicer pa obveza o nadomestitvi
ostaja, saj je temeljni cilj zakona ohranjanje in povečevanje
fonda javnih najemnih stanovanj.
Predvideno je tudi, da se bo dvignila stroškovna najemnina,
in sicer od 60 do 100%. V sami razpravi o izplačevanju
subvencij najemnine, na problematičnost katerih smo
opozorili tudi na ZOS, pa je bilo povedano, da sistem
izplačevanja subvencij ostaja enak aktualnemu. Subvencije
izplačuje občina, država pa ji sredstva povrne za preteklo
obdobje.
Delež sredstev, ki jih bo za subvencije namenila država,
se bo z novim zakonom predvidoma zvišal iz obstoječih
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Med kriteriji bodo upoštevali tudi geografske dejavnike
glede poseljenosti. Projekti bodo financirani glede na
zbrane točke, in sicer bodo tisti z največ točkami prejeli
sredstva. Razlog tega pa je vtem, da MIZŠ ne želi, da se
sredstva dodelijo samo nekaj projektom.
Na MIZŠ bi želeli razpis objaviti že v začetku februarja in
bi bil odprt 1 mesec. V aprilu bi tako izbrali občine, tako
da bi lahko le-te izvedle dela in počrpale sredstva. V poštev
pa pridejo tako projekti novogradenj kot rekonstrukcije
objektov.
Prav tako pa imajo na MIZŠ v načrtu pripravo 4 letnih
razpisov, v znesku cca. 80 mio evrov, torej 20 na leto. S
tem bi se vzpostavil nek stalni vir financiranja projektov.
To na ZOS vsekakor pozdravljamo.

3,8 mio EUR na cca. 28,5 mio EUR. V zakonu se bo
predvidoma opredelilo, da lahko občine in skladi zahtevajo
povračila izplačil subvencij od države na pol leta, bodo
pa pristojni še na Ministrstvu za finance preverili tudi
izvedljivost predloga, da se polovico predvidenega zneska
v pavšalni obliki občinam izplača vnaprej, preostanek pa
na podlagi prejetega zahtevka za nazaj.
Preden bo osnutek zakona dan v ponovno javno obravnavo,
bo sklican še en sestanek s predstavniki občin in združenj.

NA MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT O RAZPISIH ZA
VRTCE IN OSNOVNE ŠOLE
Sestanka, ki je 15. 1. 2020, potekal v prostorih MIZŠ se je
udeležilo osem predstavnikov Združenja občin Slovenije, in
sicer županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič, župan Občine
Litija Franci Rokavec, župan Občine Rogatec Franci
Mikolič, župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij
Humar, podžupan Občine Dobrepolje Jože Prijatelj, direktorica Občinske uprave Občine Pivka Mihaela Smrdel
in mag. Mateja Berglez vodja Oddelka za gospodarske
dejavnosti Občine Šentjur ter Mateja Eržen, svetovalka
na ZOS.
Občine so na podlagi zaprosila ZOS konec leta 2019 na
MIZŠ pošiljale podatke o investicijah in na podlagi zbranih
podatkov so predstavniki MIZŠ povedali, da imajo občine
načrtovanih 44 projektov za vrtce v višini 60 mio evrov,
za osnovne šole pa 62 projektov v višini 117 mio evrov.
Podatek je dodala še Mestna občina Ljubljana, kjer imajo
še za 25 mio evrov projektov v vrtce in 25 mio evrov za
osnovne šole, tako je skupni znesek predvidenih investicij
265 mio evrov. Dodali so, da gre še pri 65 projektih za
projekte energetske sanacije, ki pa ne pridejo v poštev pri
razpisu. Prav tako bodo iz projektov izločene obnove
telovadnic.
Za leti 2020 in 2021 bo tako na voljo 2 mio evrov za vrtce
in 14 mio evrov za osnovne šole, dinamika pa sledeča:
• 1 mio v 2020 in 1 mio v 2021 za vrtce
• 10 mio v 2020 in 4 mio v 2021 za OŠ.
Občina bo lahko prijavila po en projekt, sofinanciranje pa
bo omejeno, in sicer za 6 oddelkov vrtcev v površini 1000
m2 in 9 oddelkov v OŠ v izmeri 2150 m2.
Med kriteriji za izbor pa bo, da mora biti projekt vključen v
občinski NRP in imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje.

SESTANEK EVROPSKE KOMISIJE, MOP
IN INTERESNE SKUPINE NA TEMO
UPRAVLJANJA Z ZVERMI
Ministrstvo za okolje in prostor je včeraj popoldne organiziralo sestanek z Evropsko komisijo in člani interesne
skupine za podporo upravljanju velikih zveri na temo
upravljanja z veliki zvermi (medved, volk, ris). Sestanka
se je udeležil tudi predstavnik Združenja občin Slovenije,
župan Občine Gorenja vas-Poljane Milan Čadež.
Na sestanku je MOP predstavil situacijo z velikimi zvermi
v Sloveniji, Komisija je predstavila cilje habitatne direktive
glede velikih zveri in pogled na problematiko, sledila so
vprašanja članov interesne skupine ter diskusija.
Komisija je že na začetku sestanka poudarila, da je ključni
cilj evropske politike sobivanje z velikimi zvermi. V prvi
vrsti je treba uporabljati zaščitne ukrepe, ki delujejo. V
ta namen so vzpostavljene tudi platforme strokovnjakov.
V primeru morebitnih izgub pa je vzpostavljen sistem
odškodnin. Skrajna možnost, če zaščitni ukrepi ne delujejo
je odstrel, če so izpolnjeni predpisani pogoji in zlasti, da
je dokazano ohranjanje ugodnega stanja populacije in da
se ta ne slabša.
Naloga države je, da okrepi komunikacijo in ozaveščanje,
zlasti na podeželju oz. na območjih širjenja zveri in večanja
populacije, ki potrebujejo večjo podporo.
V zvezi s pobudo glede premika zavarovanih vrst v kategorijo manjše stopnje varovanja (priloga V) pa je Komisija
pojasnila, da trenutno ne načrtujejo te spremembe, vendar
je možna sprožitev tega postopka, pod pogojem, da do
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predloženi strokovni in znanstveni podatki ter analize. Poudarili pa so, da je postopek spremembe izredno
dolgotrajen.

VLADNA DELOVNA SKUPINA
ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN
PONOVNO SEDLA ZA MIZO

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

POZIV POSLANSKIM SKUPINAM
Združenje občin Slovenije je konec januarja vsem poslanskim skupinam poslalo poziv za čimprejšnjo uvrstitev
predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin na sejo
Državnega zbora RS.
V dopisu pojasnjujemo, da je bila v začetku leta 2019 s
strani Vlade RS oblikovana Vladna delovna skupina za
znižanje stroškov občin, katere naloga je bila in je proučiti
področno zakonodajo in zmanjšati finančna bremena občin
ali pa jih vsaj administrativno razbremeniti. Na podlagi
pregleda in preučitve zakonodaje je bil oblikovan predlog
Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki bi skladno s
prvotnimi smernicami in načrti moral stopiti v veljavo
že s 1. 1. 2020, vendar so se postopki pri medresorskem
usklajevanju zavlekli.
Zakon posega na področje devetih zakonov in po ocenah
Ministrstva za javno upravo prinaša približno 31 milijonov
evrov prihrankov, kar je, če pogledamo finančno podhranjenost občin, veliko.
Vlada RS je besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin potrdila na eni izmed decembrski sej in
ga poslala Državnemu zboru RS v sprejem po rednem
postopku, vendar nas glede na trenutno stanje, ko smo
se zopet znašli v politični negotovosti, skrbi ali bo zakon
sprejet še v tem sklicu.
Ker bi zakon prinesel finančne in administrativne razbremenitve občinam ter tudi dodatna sredstva, menimo, da bi
bilo nujno, da je čimprej uvrščen na sejo Državnega zbora
RS. S tem bi se pomembno doprineslo k dosegu cilja, to
pa je finančna in administrativna razbremenitev občin.

Prvič v letu 2020 so se sestali člani vladne delovne skupine
za znižanje stroškov občin in razpravljali o predlogih sprememb Zakona o financiranju občin in predlogu Poročila o
delu delovne skupine za obdobje avgust 2019 - december
2019. Sestanka se je v imenu Združenja občin Slovenije
udeležil predsednik Robert Smrdelj.
V razpravi o spremembah Zakona o financiranju občin
so člani razpravljali o sofinanciranju investicij in o sofinanciranju občin, ki se srečujejo z romsko problematiko.
V zvezi s sofinaciranjem investicij skladno s 23. členom
zakona, je bilo dogovorjeno, da se pri pristojnih ministrstvih preveri možnost, da se ti projekti ne vodijo več po
posameznih investicijah, temveč po posameznih občinah.
Preveri se možnost ali je možno, da občina v svoj Načrt
razvojnih programov uvrsti poljubno število investicijskih
projektov, katere namerava izvesti v tekočem proračunskem
letu. Seznam teh projektov bi občina do določenega roka
posredovala MGRT in instituciji bi sklenili eno pogodbo o
sofinanciranju, ki bi vključevala vse investicijske projekte.
Občina bi ta sredstva lahko koristila za vse projekte, ki so
umeščeni v njen NRP.
V zvezi s sofinanciranjem občin z romsko problematiko je
bilo predlagano, da bi se ta sredstva širše opredeljevala in
ne zgolj za urejanje infrastrukture. Sredstva, do katerih bi
bile upravičene občine z romskim svetnikom, bi jih črpale
na podlagi programa za integracijo romske skupnosti, ki bi
ga sprejme občinski svet. Predlagano je bilo tudi, da bi bila
investicijska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture,
za katere podlaga je v drugem predpisu, še naprej v sedanji
obliki na MGRT. Višina sredstev bi se določila na način
kot je to za družinskega pomočnika, in sicer v odstotku
od primerne porabe občine. O črpanju teh sredstev bi
občine morale poročati, in sicer je bilo predlagano, da bi
se poročalo Uradu Vlade RS za narodnosti.
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SEJE VLADE RS

GRADBENE CENE

56. REDNA SEJA VLADE RS

Vprašanje:
»Spoštovani,
prosim za odgovor v vezi povprečne gradbene cene m2 uporabne stanovanjske površine. Povprečna gradbena cena m2
uporabne stanovanjske površine je bila v preteklosti preden
smo postali občina izračunana v vrednosti 766,84 eur. Cena
je ostala enaka in se je vsako leto potrdila ter se skladno z
odlokom ni valorizirala.
Od občana smo prejeli pritožbo, da občina mora ponovno
preračunati gradbeno ceno, saj ni realna in je previsoka.
Klicali smo na več občin, ki obstoječ znesek samo revalorizira
(večinoma zviša) in ga ponovno ne preračunava oziroma ga
tako kot naša občina niso nikoli preračunavale. Prosim za
pomoč, ali je potrebno to preračunavati oziroma v kolikor se
to preračunava, kako se izračuna?
Našli smo tudi povprečne gradbene cene po regijah objavljene
v Uradnem listu RS, 33/05, Pravilnik o enotni metodologiji
v Uradnem listu RS, 8/87.«
Odgovor:
»Naše mnenje je, da bo bilo smiselno ugotavljati, ali je nadaljnja uporabi priloženega odloka sploh zakonita in pravilna!?
Občina ima v prehodnih določbah sprejetega Statuta navedeno zgolj »Do sprejema novih splošnih aktov občine se v
občini uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Žalec pred delitvijo, in sicer do 31. 12. 1998«, ne pa tudi
zahteve, da je uporaba teh aktov možna le ob predpostavki,
da so skladni z zakonom (možnost uporabe petega odstavka
33. člena ZLS).
ZFO-1 namreč navaja, da občini pripadajo prihodki od
davkov iz prejšnjega odstavka (med katere so vključeni spodaj
omenjeni davki) v skladu z zakonom, ki ureja posamezen
davek!
Če namreč odpade pravna podlaga- priloženi odlok- odpade
tudi vprašanje oziroma dvom o ugotavljanju vrednosti po
pravilniku, ki že skoraj 20 let ni več v veljavi.«

Vlada RS je na svoji 56. redni seji med drugim
določila besedilo predloga Zakona o Računskem
sodišču in Uredbo o izvajanju podukrepa Podpora za
širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa
do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
ter Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in
sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Vlada RS se
je seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic
neurij s poplavami, močnim vetrom in točo julija 2019
ter se seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic
neurij s poplavami, močnim vetrom in točo avgusta
2019. Prav tako pa je Vlada RS sprejela tudi Mnenje
k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o državnem svetu. Prav tako so bili sprejeti
odgovori na poslanska vprašanja, in sicer v zvezi v zvezi
z javnimi naročili, v zvezi z občinskimi uslužbenci, v
zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov
pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča, v zvezi z varovanjem kmetijskih
zemljišč, v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih
zemljišč in v zvezi s povečanjem števila zdravnikov.

Predlog Zakona o računskem sodišču
Glavni namen zakona je pospešiti in povečati učinkovitost
revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev.
Predlog tako med drugim širi nabor subjektov, ki jih lahko
revidira Računsko sodišče RS.
Ključne novosti se nanašajo predvsem na izvajanje
revizijskih pristojnosti računskega sodišča, predvsem s
posodobljenimi rešitvami, ki omogočajo bolj ekonomičen
postopek revidiranja, in z uvedbo posebnega skrajšanega
postopka revidiranja, možnosti ustavitve revizijskega
postopka ter možnosti, da računsko sodišče ne izda porevizijskega poročila, če so vsi popravljalni ukrepi izvedeni
zadovoljivo.
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Uredba o izvajanju podukrepa Podpora
za širokopasovno infrastrukturo ter
zagotavljanje dostopa do širokopasovnega
interneta iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
V skladu z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem
območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz EKSRP z dne 6.
12. 2017 bodo podprte naložbe v naseljih z manj kot 5.000
prebivalcev v treh statističnih regijah Republike Slovenije,
in sicer v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji.

Ocena škode na stvareh zaradi posledic
neurij s poplavami, močnim vetrom in točo
avgusta 2019
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode
na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim
vetrom in točo med 24. in 26. avgustom 2019 na
območju Gorenjske, Koroške, Posavske, Vzhodnoštajerske,
Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 15 občinah
skupno znaša 5.499.538,21 evra in jo je 22. novembra
2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode
po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska
neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih
42.428,68 evra, škoda uničenega objekta 2.584,97
evra, delna škoda na stavbah 164.507,11 evra, škoda na
gradbeno-inženirskih objektih 461.732,90 evra, škoda
na gozdnih cestah 266.813,96 evra, škoda na vodotokih
4.312.980,30 evra in škoda na državnih cestah 248.490,29
evra.

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje
in sofinanciranje projektov, investicij
ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem
narodnem parku
S to uredbo se določajo podrobnejša merila in kriteriji za
določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev
parkovnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja
Triglavski narodni park. Prav tako se s to uredbo določata
tudi podrobnejša vsebina in način priprave akcijskega
načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti.
Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov,
se bodo zagotavljala iz državnega proračuna, in sicer iz
postavke Ministrstva za okolje in prostor.

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o državnem svetu
Vlada konkretnega predloga sprememb in dopolnitev
Zakona o državnem svetu, ki ga je Državnemu zboru RS
poslal Državni svet RS ne podpira.
Po mnenju vlade so rešitve volilnega spora v postopku
volitev v državni svet v predlogu zakona sicer v redu zastavljene, vendar še ne domišljene do te mere, da bi bile
docela ustrezne.
Več si lahko preberete TU.

Ocena škode na stvareh zaradi posledic
neurij s poplavami, močnim vetrom in točo
julija 2019
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne
škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami,
močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019 na območju
Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Podravske, Pomurske,
Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki
v 63 občinah skupno znaša 19.777.472,25 evra in jo je 30.
oktobra 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje
škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska
neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih
830.711,92 evra, na dveh uničenih objektih 76.828,06
evra, delna škoda na stavbah 3.467.893,05 evra, škoda
na gradbeno-inženirskih objektih 2.348.725,35 evra,
škoda na vodotokih 12.096.254,35 evra, škoda na gozdnih cestah 368.109,20 evra in škoda na državnih cestah
588.950,32 evra.

57. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto
2018. Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu novele
Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov
dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni
uskladitvi pokojni Vlada je sprejela mnenje o predlogu
novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021
ter izredni uskladitvi pokojnin ter odgovorila na več
poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s prebivališčem
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občinskih svetnikov, v zvezi s predpisi in podatki občin,
v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo ter
v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav
državnih institucij ter podjetij.

Vlada RS se je na svoji 58. redni seji med drugim seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske
delovne skupine za reševanje prostorske problematike
Romov ter sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča
za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah in k
Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem
sodišču. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na pobudo glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo
AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč.

Uredba o načinu priprave kadrovskih
načrtov posrednih uporabnikov proračuna
in metodologiji spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2020 in 2021
Z Uredbo se podrobneje predpisujejo način za pripravo
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna,
način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter
obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na dan 1.
aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja v Informacijski
sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah,
drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
(ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Zaključno poročilo o delovanju Medresorske
delovne skupine za reševanje prostorske
problematike Romov
Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju
Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske
problematike Romov (Zaključno poročilo) ter zadolžila
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, da do
konca februarja 2020 vladi predloži predlog sklepa o
ustanovitvi medresorske delovne skupine kot oblike stalne
koordinacije resorjev na področju urejanja prostorske
problematike Romov, katere naloga bo tudi koordinacija
izvajanja ukrepov iz Zaključnega poročila. Vlada nalaga
ministrstvom in vladnim službam, ki so nosilci priprave
podlag v okviru programiranja večletnega finančnega
okvirja Evropske unije v obdobju 2021–2027, da pri
pripravi podlag in programiranju za obdobje 2021–2027
upoštevajo tudi ukrepe iz Zaključnega poročila.

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja
območij Natura 2000 za leto 2018
Vlada je 9. 4. 2015 sprejela Operativni program – Program
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020,
ki v obsežni prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in varstvene ukrepe
oziroma usmeritve za njihovo doseganje ter izvajalce teh
ukrepov oziroma usmeritev. Vlada RS je s tem tudi naložila
ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem
javnih pooblastil, ki so v Programu upravljanja določeni
kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja
te ukrepe izvedejo.

Mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za
oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah
V zahtevi za oceno ustavnosti določb ZLV, po mnenju
Vlade, Upravno sodišče pravilno ugotavlja, da Zakon o
lokalnih volitvah nima določb, ki bi posebej urejale postopek reševanja volilnih sporov pri lokalnih volitvah pred
dnevom glasovanja (t.i. predhodni volilni spor) in posebej
postopek reševanja volilnih sporov po volilnem dnevu (t.i.
naknadni volilni spor). To nenazadnje izhaja že iz samega
zakonskega besedila v 13. poglavju, v katerem je od 96. do
102. člena, enotno urejeno varstvo volilne pravice.

Predlog Državnega sveta za odstotkovno
izredno uskladitev pokojnin
Vlada predlog Državnega sveta podpira, pri svojem mnenju
pa izhaja iz namena instituta usklajevanja pokojnin, ki
je ohranjanje realne vrednosti pokojnin in razmerij med
njimi v času izplačevanja.
Državni svet je novelo zakona po skrajšanem postopku
predložil v obravnavo z namenom, da se odpravi anomalija,
ki je nastala v postopku amandmiranja predloga zakona v
zakonodajnem postopku.
Več si lahko preberete TU.

Mnenje k Predlogu Zakona o dopolnitvah
Zakona o ustavnem sodišču
V besedilu Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o
ustavnem sodišču je predlagano, da se drugače uredi
pravica tretjine poslancev in poslank Državnega zbora RS
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neuporabe tržnih pravil Evropske unije za prenosne plinovode v tretje države in iz njih. Neuporaba teh pravil je
predstavljala velik problem za notranji trg, zato je bilo
evropsko zakonodajo potrebno spremeniti in dopolniti,
kar je bilo storjeno z Direktivo 2019/692/EU.
S predlogom zakona se spreminja tudi določba drugega
odstavka 485.a člena EZ-1 glede prenosa upravljanja operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina z SDH, d.d.,
na Vlado RS, kar je nujno potrebno za eventuelno izvedbo
postopka certificiranja operaterja v lastniško ločeno obliko
delovanja (potreba po popravku je bila ugotovljena s strani
Agencije za energijo). Ob tem je potrebno izpostaviti, da
ta določba ne vpliva na trenutno lastniško oz. upravljavsko
situacijo - Plinovodi d.o.o. do nadaljnjega še naprej ostajajo
v lastništvu družbe Plinhold, d.o.o., in v upravljanju SDH,
d.d.. S predlaganim popravkom se zgolj omogoča prehod
v lastniško ločeno obliko delovanja v bodoče, ko in če
bodo izpolnjeni predpisani pogoji ter sprejete odločitve,
da do tega pride.

za vlaganje zahtev za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti
predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih
pooblastil.
Vlada se strinja s cilji zakonskih rešitev, kot so navedeni v
predlogu zakona. Meni, da ustavna demokracija ter temeljno ustavno načelo delitve oblasti v povezavi z določbami o
predlagateljih za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem
dejansko kaže na možnost in potrebo, da se omogoči nadaljevanje postopkov ustavnosodne presoje, četudi kakšen
od poslancev ali poslank nima več poslanskega mandata.
Vlada Republike Slovenije meni, da veljavna ureditev iz
Zakona o ustavnem sodišču ne omogoča ustrezne pravne
varnosti glede presoje izpolnjevanja pogojev za vložitev
zahtev, saj je to vprašanje odvisno od trenutka odločanja
o zahtevi.
Več si lahko preberete TU.

59. REDNA SEJA VLADE RS

Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih
za odpravo posledic škode zaradi
prenamnožitve populacije podlubnikov
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona
se zagotavlja hitrejše in učinkovitejše izvajanje sanitarne
sečnje in drugih varstvenih del za preprečevanje širjenja
podlubnikov po naravnih nesrečah v gozdovih ter ohranitev in krepitev biotskega ravnovesja v gozdovih.
S tem se omogoča lastnikom gozdov, da na Zavod za gozdove Slovenije pred iztekom roka, določenega v odločbi
o določitvi varstvenih del, vložijo zahtevo za podaljšanje
roka iz odločbe, če so za to podani utemeljeni razlogi.
Gre zlasti za primere težje dostopnosti do poškodovanega
gozda zaradi neugodnih vremenskih razmer (večja
količina zapadlega snega, razmočenost tal zaradi obilnega
deževja,..), nezmožnosti pridobitve vseh zahtevanih soglasij
(dovoljenj) za izgradnjo gozdne prometnice, katere gradnja
je nujno potrebna za izvedbo sanitarnih del (tj. soglasje
(so)lastnikov, naravovarstveno soglasje, vodovarstveno
dovoljenje idr.), zapore lokalnih cest.
Lastnik lahko zahteva tudi, da Zavod v odločbi spremeni
obseg sanitarne sečnje in po potrebi podaljša rok za njeno
izvedbo. O lastnikovi zahtevi odloči Zavod z odločbo, s
katero lastniku ugodi ali njegovo zahtevo zavrne. Zavod
lahko pred iztekom roka, določenega v odločbi za izvršitev
del, začne postopek za izdajo odločbe o spremenjenem

Vlada RS se je na svoji 58. redni seji med drugim
sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona in določila besedilo Predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih
za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije
podlubnikov

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona
S predlogom Zakona se v slovenski pravni red prenaša
Direktiva (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.
Direktiva 2009/73/ES je v slovenski pravni red že prenesena z Energetskim zakonom EZ-1. Direktiva 2019/692/
EU je bila objavljena v maju 2019, rok za implementacijo
pa poteče 24. 2. 2020. Spremembe, uvedene z Direktivo
2019/692/EU in prenesene s tem predlogom zakona bodo
zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami Evropske unije, uporabljala
tudi za prenosne plinovode iz držav članic Evropske unije
v tretje države in iz njih.
Cilj Direktive 2019/692/EU je vzpostavitev usklajenosti
pravnega okvira v Evropski uniji ob hkratnem izogibanju
izkrivljanju konkurence na notranjem trgu z energijo. S
prenosom te direktive bodo odpravljene ovire za dokončno
oblikovanje notranjega trga z zemeljskim plinom zaradi
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9 	novice združenja

obsegu sanitarne sečnje in posledično novem roku tudi
po uradni dolžnosti, če sam ugotovi obstoj objektivno
utemeljenih okoliščin.
Prav tako predlog zakona omogoča, da se, če posek zaradi
sanitarne sečnje kot posledica naravne nesreče v gozdovih
na ravni gozdnogospodarske enote preseže 25 % možnega
poseka, spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote sprejmejo po skrajšanem postopku.
Zavod pripravi predlog sprememb in dopolnitev načrta
in na ministrstvo, pristojno za okolje, vloži vlogo za
odločitev glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov
na okolje. Nato Zavod predloži ministrstvu, pristojnemu
za gozdarstvo, v sprejem predlog sprememb in dopolnitev
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
brez predhodnih postopkov, določenih v zakonu, ki
ureja gozdove, in ne glede na leto ureditvenega obdobja.
Predlog sprememb in dopolnitev predhodno določi svet
območne enote Zavoda. Spremembe in dopolnitve načrta
se lahko nanašajo samo na odpravo posledic škode zaradi
prenamnožitve populacije podlubnikov. V delih enote,
kjer škoda zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov
ni ugotovljena, se ukrepi v gozdovih izvedejo v skladu s
prvotno sprejetim načrtom, ki se je sprejel po postopkih,
določenih s predpisi o gozdovih.

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SE ŠIRIJO
IN DOBIVAJO NOVE NALOGE
Z letom 2020 je začel veljati spremenjen način državnega
sofinanciranja skupnih občinskih uprav, kot je bil določen
z novelo zakona o financiranju občin leta 2017. Povečuje se
število nalog, ki jih posamezne uprave opravljajo, pa tudi
število občin, vključenih v posamezno upravo.
Novela zakona o financiranju občin omogoča sofinanciranje skupnih občinskih uprav, z dosedanjih dveh na najmanj
tri občine, kar pomeni, da uprave, ki združujejo le dve
občini, niso več upravičene do državnega sofinanciranja.
Višina sredstev je odvisna od nabora nalog, ki jih uprava
opravlja, kar pomeni, da ena naloga prinese 30-odstotno
sofinanciranje, vsaka dodatna še pet odstotkov, pri čemer
skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 odstotkov.
Z letom 2018 je začel veljati tudi nov nabor nalog v okviru
skupnih občinskih uprav, ki jih država sofinancira, in jih
je zdaj 11 namesto prejšnjih šest.
Vloge za sofinanciranje skupnih občinskih uprav občine
vsako leto podajo do konca marca za minulo leto. Na
ministrstvu za javno upravo pričakujejo, da se bo večina
preoblikovanj obstoječih skupnih uprav realizirala do
konca leta 2020.

Sofinanciranje dvojezičnosti in
uresničevanje ustavnih pravic avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti
v letu 2020
Vlada je na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših
namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki
pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim
samoupravnim narodnim skupnostim, izdala Odločbo
o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih
pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020. Uredba je bila v letu 2018 sprejeta
na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin, ki v
tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam,
v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v
teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini
0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2020 0,15
% skupne primerne porabe občin predstavlja 1.821.722
EUR.

ZAŽIVEL PORTAL ZA BOLJ
PREGLEDNO PORABO DENARJA
DRŽAVE
Ministrstvo za finance je v sodelovanju z Ministrstvom za
javno upravo v začetku januarja vzpostavilo spletno mesto,
preko katere se dostopa do ključnih podatkov državnega
proračuna, in sicer se lahko tako preveri, kako se steka denar v državni proračun in za katere namene se ga porablja,
omogoča pa tudi vpogled v projekte v posamezni regiji ali
občini ter dinamiko njihovega izvajanja.
Posebnost interaktivnega grafičnega prikaza je v tem, da
se podatki osvežujejo dnevno. Vsak dan je torej mogoče
za pretekli dan preveriti, koliko denarja se je že steklo v
proračun in koliko se ga je doslej porabilo. Podatki so na
voljo za deset let nazaj.
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Sklep ministra sicer ne navaja, za kakšne količine odpadne
komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč gre
tokrat, prav tako ne opredeljuje, koliko naj bi državo novi
interventni odvozi stali.
V prvem sklopu interventnega odvoza je bilo za odvoz
označenih 13.700 ton odpadne embalaže in 696 ton
odpadnih sveč, skupno naj bi država za to odštela okoli
dva milijona evrov. A medtem ko je ministrstvu uspelo
poskrbeti za praktično vso nakopičeno odpadno embalažo,
ni našlo izvajalca, ki bi odpeljal in poskrbel za nagrobne
sveče. Zakon je sicer najvišjo ceno za odvoz odpadne
embalaže postavil pri 120 evrih na tono plus davek, za
odvoz sveč pa pri 200 evrih na tono.

Poleg tekočega spremljanja prihodkov in odhodkov
državnega proračuna spletno mesto vsebuje tudi
podrobnejše informacije o posameznih projektih, ki se
financirajo ali sofinancirajo iz državnega proračuna. Prikaz
uporabniku omogoča podrobnejši vpogled v posamezen
segment proračunske porabe, omogoča pa tudi iskanje
podatkov glede na regijo, občino in vrednost projektov.
Do spletnega mesta lahko dostopate TU.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
NAD ODPADNO EMBALAŽO Z NOVIMI
INTERVENTNIMI UKREPI
Ministrstvo za okolje in prostor je konec decembra 2019
sprejelo sklep o izvedbi interventnih ukrepov za komunalno odpadno embalažo in odpadne nagrobne sveče,
s katerim bo na nekaterih lokacijah ravnanje z odpadki
zagotovila država. Sklep opredeljuje 38 takih lokacij.
Ministrstvo je prejelo obvestilo Inšpektorata RS za
okolje in prostor o preseženih skladiščnih kapacitetah
za komunalno odpadno embalažo in odpadne nagrobne
sveče na nekaterih lokacijah, tudi po uveljavitvi zakona o
interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno
embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami, so danes
sporočili z ministrstva. Država bo za odpadno embalažo
in nagrobne sveče, zbrane v letu 2019, poskrbela v skladu
s tem zakonom.
Omenjeni interventni zakon, ki ga je državni zbor sprejel
decembra 2018, je sicer veljal le do konca leta 2019, z
njim pa je država v prvi vrsti želela poskrbeti za odpadno
komunalno embalažo in nagrobne sveče, ki so se nakopičile
do lanskega leta.
Vendar zakon določa, da je mogoče zakon uporabiti tudi,
če minister za okolje po njegovi uveljavitvi s sklepom ugotovi, da so na lokacijah, kjer je predhodno skladiščena ali
skladiščena komunalna odpadna embalaža, ali na lokacijah,
kjer so predhodno ali začasno skladiščene odpadne nagrobne sveče, ponovno presežene zmogljivosti skladiščenja
v skladu s predpisi in je treba brez odlašanja odvrniti tveganje za onesnaževanje okolja in zdravje ljudi ter doseganja
okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.
Zakon določa tudi, da se zakon uporablja za izvedbo
postopkov, ki so se na podlagi zakona začeli, ne pa tudi
končali do prenehanja uporabe njegovih določb.
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10 AKTUALNI JAVNI RAZPISI 11 KORISTNE INFORMACIJE
• Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
- C 1 2018 - do porabe sredstev

ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU
2020 - OBVESTILO

• 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo
škode in obnovo gozda - do objave zaključka na
spletni strani
• 5. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske
skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020
– vnos vlog je mogoč od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020
• Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega
dela ve letih 2020 in 2021 – 10. 2. 2020
• Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/2020 – 15.
3. 2020
• Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za
delovanje na področju kulture 2020 – 16. 3. 2020
• Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih
destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - 20.
4. 2020
• Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
• LIFE - 31. 12. 2020

Ministrstvo za javno upravo je za občine in ostale državne
organe pripravilo obvestilo, da je v zakonodajnem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona
o delavcih v državnih organih (ZDDO-H).
Opozarjajo, da je predmet predloga zakona sprememba
določb 38. in 39. člena ZDDO, ki določata kriterije za
odmero letnega dopusta. Prehodna določba zakona določa,
da se določbi 1. in 2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.
Predstojniki, ki bodo sklep o odmeri letnega dopusta za
leto 2020 izdali pred uveljavitvijo zakona, bodo morali po
uveljavitvi zakona dodatno preveriti izpolnjevanje pogojev
skladno z novelo zakona. Zaradi navedenega in upoštevaje,
da ZDR-1 v 160. členu določa dolžnost delodajalca, da
delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri
letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, organom
predlagamo, da z izdajo sklepa počakajo do uveljavitve
ZDDO-H.
Celotno obvestilo je na voljo TU.

• Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA
SOFINANCIRANJE VLAGANJ V
INFRASTRUKTURO NAMENJENO
IZVAJANJU DNEVNIH OBLIK VARSTVA/
ZAČASNIH NAMESTITEV ZA STAREJŠE

• Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
- C1 2018
• Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021
• 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za
širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno
širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem
dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v
zvezi z e-upravo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti bo predvidoma konec marca 2020 objavilo Javni
razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno
izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za
starejše.
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov za
gradnjo ali pridobitev objektov oz. objektov z zemljiščem
za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik
varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe
starejše od 65 let.
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DELEŽI SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LETIH
2020 IN 2021

Na javnem razpisu bo lahko kandidiral prijavitelj, ki je
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena
s strani Republike Slovenije, kot Javni socialnovarstveni zavod vsaj eno leto dni pred datumom, določenim za oddajo
vlog na javni razpis in na podlagi določb 50. člena Zakona
o socialnem varstvu, v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za
oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) ter že
izvaja storitve institucionalnega varstva za osebe starejše
od 65 let.
Predvideva se sofinanciranje 30 projektov in sicer
predvidoma 17 projektov v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija in predvidoma 13 projektov v kohezijski regiji
Zahodna Slovenija.
V skladu s terminskim načrtom operacije bodo pri merilih za ocenjevanje bolje ocenjeni projekti, s pridobljenim
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za investicijo, ki
je predmet vloge.
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih
sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2022
bo znašala 21.521.500,00 EUR (17.217.200,00 EUR
(80%) sredstev EU in 4.304.300 EUR (20%) iz državnega
proračuna), od tega bo 12.052.040,00 EUR za projekte
v KRVS in 9.469.460,00 EUR za projekte v KRZS.
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu bodo predvidoma naslednji:
1. investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup
in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč z objektom,
napeljave, stroji, oprema, pohištvo;
2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili
posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za
izvajanje EKP 2014–2020.
Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo le upravičene
stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od objave javnega razpisa v Uradnem listu do konca izvajanja
sofinanciranih aktivnosti projekta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na
spletnih straneh objavilo obvestilo občinam o deležih
sredstev za sofinanciranje investicij v letih 2020 in 2021.
Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2020
in 2021 so izračunani skladno s prvim odstavkom 23. člena
ZFO-1 in 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS,
št. 75/19).
Obvestilo je na voljo TU.

TRIJE PRIROČNIKI MINISTRSTVA
ZA OKOLJE IN PROSTOR V SKLOPU
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Ministrstvo za okolje in prostor je je v sklopu državnega
prostorskega reda izdalo nove tri priročnike, in sicer
Zeleni sistem v mestih in naseljih, Regulacijski elementi in
Mirujoči promet v urbanih naseljih. Kot prvi priročnik je
bil decembra objavljen priročnik Tipologija stavb, o katerem
smo vas že obvestili.
Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih s konkretnimi priporočili za načrtovanje zelenih površin v mestih
in naseljih podpira oziroma nadgrajuje že uveljavljen pristop načrtovanja zelenih sistemov urbanih naselij. Zelene
površine v mestih in naseljih vplivajo na kakovost življenja
in zdravje prebivalcev, omogočajo različne funkcije od
ohranjanja biotske raznovrstnosti do tega, da zagotavljajo
boljšo kakovost zraka, uravnavajo klimatske razmere v
mestih in uravnavajo odtok padavinskih voda, omogočajo
kakovostno preživljanje prostega časa, sooblikujejo prostor
naselja in še bi lahko naštevali. Zato si moramo v mestih
in urbanih naseljih stalno prizadevati, da zagotavljamo
dovolj zelenih površin, ki so kakovostne, večfunkcionalne
in medsebojno povezane ter da jih dobro upravljamo in
vzdržujemo.
Priročnik Regulacijski elementi poudarja različne vidike,
ki jih je treba upoštevati, ter tehnično, funkcionalno in
ambientalno načelo umeščanja regulacijskih elementov
v prostor. Prikazani sta ohlapna in podrobna regulacija,
določeni so tisti regulacijski elementi, ki jih je smiselno
uporabiti v posameznem primeru. Iz zgledov dobre prakse
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so opredeljeni koraki za določanje distančnih površin in
način gradnje, dopusten znotraj distančnih površin, ter
možne spremembe oblike in velikosti gradbenih parcel.
Nesporno je, da lega stavb in drugih objektov pomembno
vpliva na zagotavljanje kakovosti bivanja v stavbah, hkrati
pa tudi vpliva na prepoznavnost, kakovost in podobo
naselij, sosesk in krajine.
Priročnik Mirujoči promet v urbanih naseljih podaja
dva pristopa oziroma načina obravnave parkiranja. Prvi
predvideva izdelavo celostne parkirne strategije občine,
drugi pristop pa temelji na klasičnem parkirnem normativu, ki po novem temelji na maksimalnem številu
parkirnih mest glede na dejavnosti in ga prilagodimo glede
na različne tipe lokacij, dostopnih z javnim potniškim
prometom. Obravnavati želimo celovito dostopnost med
seboj raznolikih območij, ki pomenijo izziv za urbanistično
– prometno načrtovanje.
Več informacij je na voljo TU.

vajeništva in podjetništvo za mlade (Izobraževanje –
krepitev človeških virov) in Sporazum o programu
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje.
Sporazuma določata pogoje izvajanja programov in vloge
ter odgovornosti države upravičenke in držav donatoric.
S podpisom obeh dokumentov je zagotovljena podpora
Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v višini 13,5 milijona evra za program
Izobraževanje – krepitev človeških virov in 14,5 milijona
evra za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Več informacij o Norveškem finančnem mehanizmu in
Finančnem mehanizmu EGP je na voljo TU.

SMERNICE O VARSTVU OSEBNIH
PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH
Informacijski pooblaščenec je prenovil Smernice o varstvu
osebnih podatkov v delovnih razmerjih, saj prejemajo
veliko število prošenj za mnenja in pojasnila.
Poleg zbiranja in posredovanja osebnih podatkov zaposlenih, so pereča tudi vprašanja uporabe osebnih podatkov
zaposlenih za nadzor nad njimi – od dopustnosti nadzora
alkoholiziranosti, psihometričnega testiranja, do nadzora
uporabe službenih sredstev, videonadzora, GPS naprav,
interneta in e-pošte.
Več informacij je na voljo TU.

PODPISANA SPORAZUMA
ZA IZVAJANJE PROGRAMOV
NORVEŠKEGA FINANČNEGA
MEHANIZMA IN FINANČNEGA
MEHANIZMA EGP V SLOVENIJI
V decembru 2019 sta bila podpisana sporazuma o
programih, ki bosta v nadaljevanju omogočila podporo
projektom s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma
in Finančnega mehanizma EGP, in sicer Sporazum o
programu Izobraževanje in usposabljanje, štipendije,
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skrbela za močno kulturo pravne države v EU ter
preučila, kako nove demografske razmere vplivajo na
različna področja v EU, ter se odzivala s pobudami.
Več si lahko preberete TU.

DELOVNI PROGRAM EVROPSKE
KOMISIJE V LETU 2020

PRIPOROČILA ZA BOLJŠE
UPRAVLJANJE SKLADOV EU V
DRŽAVAH ČLANICAH

Evropska komisija je sprejela delovni program za leto 2020,
ki bo usmerjen v izkoriščanje priložnosti ekološkega in
digitalnega prehoda. Komisija bo za uresničevanje 43
novih ciljev na šestih ključnih področjih predlagala sledeeč
pobude:
• Evropski zeleni dogovor: Komisija bo med drugim
predlagala zakonodajne pobude za doseganje ogljične
nevtralnosti do leta 2050, pri čemer bo v postopke
vključila regije, lokalne skupnosti, civilno družbo, šole,
industrijo in posameznike.
• Evropa, pripravljena na digitalno dobo: Komisija
bo predstavila evropsko podatkovno in industrijsko
strategijo, da bi čim bolje izkoristila potencial digitalnih podatkov, spodbudila razvoj in uvajanje umetne
inteligence ter okrepila industrijske in inovacijske
zmogljivosti EU.
• Gospodarstvo za ljudi: Komisija bo med predlagala
ukrepe za zagotovitev poštene minimalne plače za
delavke in delavce v EU, za evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti ter pobude za
zagotavljanje učinkovite in pravične obdavčitve.
Predlagala bo tudi evropsko jamstvo za otroke ter
podprla izobraževanje mladih ter usposabljanje in
njihove zaposlitvene možnosti.
• Močnejša Evropa v svetu: Komisija bo razvila nove
strategije za sodelovanje s sosedskimi državami v Afriki
in na Zahodnem Balkanu ter si prizadevala za začetek
pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.
• Spodbujanje evropskega načina življenja: Komisija
bo predlagala ukrepe za reformo azilne politike, podpirala bo varovanje zdravja Evropejcev in Evropejk
ter imela vodilno vlogo v boju proti raku. Pobude
bodo usmerjene tudi k povečanju naložb v znanja in
spretnosti ljudi ter k premagovanju izzivov digitalnega
in ekološkega prehoda. Komisija bo predstavila tudi
novo strategijo za varnostno unijo EU.
• Nova spodbuda za evropsko demokracijo: Komisija
bo v okviru konference o prihodnosti Evrope državljane
pritegnila k sooblikovanju ukrepov EU. Še naprej bo

Evropska komisija in Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD sta objavili priporočila za boljše
upravljanje skladov EU v državah članicah.
Poročilo, ki je nastalo na podlagi pilotnega projekta o
dobrem upravljanju, vsebuje konkretna priporočila za
upravljavske organe kohezijskih programov, denimo glede
vzpostavljanja pravih organizacijskih struktur, krepitve
sposobnosti upravljanja in načrtovanja, nadgradnje znanj
osebja ter vključevanja upravičencev skladov EU, podjetij
in socialnih partnerjev.
Ugotovitve bodo pomembne za oblikovanje praktičnih
napotkov za podporo organom, ki upravljajo evropske
sklade. H krepitvi zmogljivosti za pripravo in izvajanje
projektov na terenu bodo prispevale še druge pobude EU,
kot sta program za podporo strukturnim reformam in
prihodnji program za podporo reformam.
Več si lahko preberete TU.

KONFERENCA O PRIHODNOSTI
EVROPE
Evropska komisija je predstavila zamisli o pripravi konference o prihodnosti Evrope, ki naj bi se začela na dan Evrope
9. maja 2020 in potekala dve leti.
Konferenca bo temeljila na dosedanjih pogovorih z
državljani, vsebovala pa bo številne nove elemente za večji
doseg in močnejši vpliv ljudi pri oblikovanju prihodnosti
Evrope. Komisija predlaga dva vzporedna sklopa razprav.
Prvi sklop bo osredotočen na prednostne naloge EU in
načrtovane cilje na teh področjih, vključno s podnebnimi spremembami, gospodarstvom za ljudi, socialno
pravičnostjo in enakostjo, digitalno preobrazbo Evrope,
spodbujanjem evropskih vrednost ter krepitvijo glasu EU
v svetu in utrditvijo njenih demokratičnih temeljev. Drugi
sklop pa bo pokrival teme, ki so povezane z demokratičnimi
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procesi in institucionalnimi zadevami, kot so postopek
vodilnih kandidatov ali nadnacionalne liste za volitve v
Evropski parlament.
Konferenca bo potekala kot forum s prispevki državljanov
in državljank iz različnih družbenih okolij in iz vseh koncev
EU. Komisija k sodelovanju vabi tudi druge institucije EU,
nacionalne parlamente, socialne in regionalne partnerje
ter civilno družbo.
Več si lahko preberete TU.

Ob dnevu varstva podatkov je evropski statistični urad
Eurostat objavil podatke o tem, koliko državljani EU pri
spletnem nakupovanju zaupajo internetu. Zadnji rezultati
raziskave o uporabi informacijskih in komunikacijskih
tehnologij (IKT) iz leta 2019 kažejo, da 6 % ljudi v starosti
od 16 do 74 let zaradi pomislekov glede varnosti plačil
ali razkrivanja osebnih podatkov ni kupovalo po spletu.
Leta 2017 je bilo takih anketirancev 7 %, leta 2009 pa 11
%, kar kaže na trend zmanjševanja pomislekov oz. porast
zaupanja v varnost spletnega nakupovanja.
V Sloveniji so vprašani v spletno nakupovanje izrazili višje
zaupanje od povprečja EU – pomisleki glede varnosti pri
spletnih nakupih so od tovrstnega nakupovanja odvrnili
5 % ljudi. Varnostna vprašanja v zvezi s plačilom so bila
v letu 2019 sicer druga najpogostejša ovira pri spletnih
nakupih, kot prvi razlog, zakaj ne nakupujejo na spletu,
je 18 % vprašanih navedlo, da raje nakupujejo v trgovini.
Pet odstotkov posameznikov je odgovorilo, da jih je od
spletnih nakupov odvrnilo pomanjkanje znanja in spretnosti, pomisleki glede dostave ali vračila blaga ali to, da
nimajo plačilne kartice.
Več si lahko preberete TU.

JAVNI DOLG V TRETJEM ČETRTLETJU
2019
Evropski statistični urad Eurostat ugotavlja, da se je javni
dolg v tretjem četrtletju 2019 v evrskem območju znižal na
86,1 % BDP, v celotni EU pa 80,1 %. V enakem obdobju
2018 je javni dolg kot delež BDP v evrskem območju
znašal 87,1 %, v celotni EU pa 81,4 %.
V Sloveniji se je javni dolg v tretjem četrtletju 2019 zvišal
za 0,4 odstotne točke na 68,1 %. Leto pred tem je znašal
71,4 %.
Več si lahko preberete TU.

DELEŽ ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH
VIROV
Evropski statistični urad Eurostat ugotavlja, da je delež
energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije
EU dosegel 18,0 %. Leta 2017 je znašal 17,5 %, leta
2004 pa 8,5 %. Dvanajst držav članic EU je že doseglo
zavezujoče nacionalne cilje za leto 2020.
V Sloveniji je delež energije iz obnovljivih virov leta 2018
znašal 21,1 %, cilj za leto 2020 pa je 25 %. Slovenija je za
svojim ciljem zaostajala za 3,9 odstotne točke in se uvrstila
med pet držav EU na repu lestvice.
Povečanje deleža energije iz obnovljivih virov je ključno za
doseganje podnebnih in energetskih ciljev EU. EU naj bi
do leta 2020 dosegla vsaj 22-% delež energije iz obnovljivih
virov, do leta 2030 pa vsaj 32-%.
Več si lahko preberete TU.
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