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1 UVOD
Za vas smo pripravili drugo izdajo Mesečnega utripa v letu 2020. Čeprav je mesec februar najkrajši mesec v letu,
je potekalo kar nekaj aktivnosti.
V začetku meseca februarja smo izdali novo številko tiskanega glasila Združenja občin Slovenije, ki ste ga občine že
prejele na svoje naslove, dostopen pa je tudi na spletni strani Združenja občin Slovenije.
Tako so se na svoji prvi seji v letu 2020 sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in oblikovali smernice
dela v letošnjem letu.
Poslanke in poslance smo pozvali, da še pred oblikovanjem nove vlade sprejmejo Zakon o finančni razbremenitvi
občin, ki bi občinam prinesel prihranke v predvideni višini 31 milijonov evrov.
Na zadnji seji se je sestala tudi vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, katere se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije Mihaela Smrdel. Na svoji prvi seji pa so se sestali tudi člani Delovne skupine za
pripravo predloga Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva v Sloveniji za obdobje 2021-2027. Na
sestanku je razprava potekala o izvajanju sedanje Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje
2013–2020 in o ciljih nove resolucije.
Oblikovali smo pripombe na predlog novele Zakona o zaščiti živali ter na Ministrstvo za okolje in prostor poslali
pripombe k predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane.
Županje in župani občin so koalicijske stranke pozvali k tvornemu sodelovanju in k umestitvi lokalne samouprave
na listo prioritet v novi koalicijski pogodbi. Spomnili so, da je pomembna politika sodelovanja in ne izključevanja.
Koalicijske stranke nove Vlade RS so že podpisale koalicijsko pogodbo in veseli nas, da ta med drugim predvideva
tudi dvig povprečnine.
Za občine pripravljamo pestro paleto kakovostnih izobraževanj, ki se tedensko dopolnjuje. Tako se lahko v mesecu
marcu udeležite sledečih izobraževanj, 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
• »Predstavitev ukrepov in razpisov s področja gozdarstva iz PRP 2014-2020«, ki bo potekala 26. 3. 2020
Za mesec april in maj pa smo prav tako že razpisali izobraževanja, in sicer:
• »Priprava načrta promocije zdravja pri delu«, ki bo potekalo 2. 4. 2020
• »Kako pravilno izpeljati izvršbo na plačo«, ki bo potekalo 8. 4. 2020
• »Obnovite že pridobljeno znanje in osvežite informacije o državnih pomočeh«, ki bo potekalo 23 .4. 2020
• »Javno računovodstvo znotraj javnih financ«, ki bo potekalo 15. 5. 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

po ZMVN-1 se izvede na dan uveljavitve modelov vrednotenja nepremičnin po ZMVN-1.
Dokler ne bo množično vrednotenje nepremičnin v celoti
izvedeno po pravilih ZMVN-1 (t.j. do 31. marca 2020),
je v Uredbi o spremembah Uredbe o podatkih registra
nepremičnin (Uradni list RS, št. 46/19) določeno, da
se podatki, ki se za namene množičnega vrednotenja
nepremičnin vodijo v registru nepremičnin, v tej evidenci
vodijo le še do 31. marca 2020.
Sprejem Uredbe o določitvi modelov vrednotenja
nepremičnin do 31. marca 2020 in njena uveljavitev s 1.
aprilom 2020 je nujna tudi zato, ker od 1. aprila 2020 dalje
v registru nepremičnin ne bo več podatkov o vrednostih
nepremičnin, izračunanih na dosedanji način po ZMVN.
Nezmožnost uporabe teh podatkov pa bi pomenilo, da bi
sistemski in drugi uporabniki informacije o vrednostih
nepremičnin, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog (eden glavnih sistemskih uporabnikov podatkov o
posplošenih tržnih vrednostih nepremičnin je Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki
te podatke dnevno uporablja v postopkih odločanja o
pravicah do socialnih transferov), izgubili, kar bi lahko
povzročilo težko popravljive posledice za delovanje države.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 4.
3. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O MODELIH
VREDNOTENJA
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Uredbe o modelih vrednotenja, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1 v 5.členu poimensko določa modele vrednotenja nepremičnin, ki se, na podlagi dogajanja na trgu
nepremičnin, oblikujejo kot matematični zapisi, ki določijo
katere lastnosti nepremičnine pomembno vplivajo na
njeno vrednost, in hkrati določijo tudi velikost njihovega
vpliva. Modeli vrednotenja so oblikovani za vrednotenje
treh skupin enot vrednotenja, in sicer za stavbe in dele
stavb, za zemljišča in za posebne enote vrednotenja.
Ker taksativna zakonska določitev vseh podatkov (ter njihov vpliv na posplošeno vrednost), ki vplivajo na vrednost
nepremičnin in se bodo uporabili za pripis posplošene
vrednosti, ni mogoča, saj se je, na podlagi meril iz ZMVN1 šele oblikoval predlog novih modelov vrednotenja,
ZMVN-1 v 20.členu določa, da se modeli vrednotenja
sprejmejo kot predpis vlade na podlagi končnega predloga
modelov vrednotenja. Končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin za sprejem na Vladi Republike Slovenije je
Geodetska uprava Republike Slovenije, kot organ vrednotenja, pripravila po opravljenem posvetovanju s strokovno
javnostjo, sodelovanju občin pri pripravi predloga modelov
vrednotenja, javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga
modelov vrednotenja nepremičnin in poskusnega izračuna
posplošene vrednosti. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: uredba) za
vsak model vrednotenja določa: pripadajoče klasifikacije
namenske in dejanske rabe, območja vrednostnih con in
vrednostnih ravni, formule, tabele, točkovalnike, faktorje
in grafe, način uporabe teh elementov, datum modelov
vrednotenja ter podatke za pripis posplošene vrednosti.
20. člen ZMVN-1 določa, da vlada izda predpis o določitvi
modelov vrednotenja na podlagi končnega predloga
modelov vrednotenja, 56. člen ZMVN-1 pa določa, da
vlada izda uredbo iz 20. člena ZMVN-1 najkasneje do
31. marca 2020. Pripis posplošene vrednosti nepremičnin

PREDLOG PRAVILNIKA O
PODROBNEJŠI OPREDELITVI
PODATKOV O OBDAVČLJIVIH
DOHODKIH, KI NISO OPROŠČENI
PLAČILA DOHODNINE
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov
o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila
dohodnine.
Pripombe in predloge k pravilniku nam lahko posredujete do 5. 3. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONAO VARSTVU
OKOLJA

Zakon je potreben temeljite prenove, tako zaradi spremenjenih trendov v gostinstvu kot potrebe po definiranju
pogojev za opravljanje razširjenih oblik dejavnosti, ki pa
jih trenutno veljavni ZGos še ne definira v zadostni meri
(izven standardne oblike bivanja v naravi, npr. glampingi;
porast oddajanja zasebnih nastanitvenih kapacitet preko
spletnih platform itd.).
Ključne usmeritve predloga novega ZGos, ki so jih že
identificirali na MGRT, so:
1. bolj splošno določene vrste gostinskih obratov (ne
predvidevamo več podrobnega razlikovanja med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna,
okrepčevalnica …), temveč razlikovanje na splošnem
temelju (nastanitveni obrati / obrati za strežbo jedi in
pijač / obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi
/ obrati za strežbo pijač), podrobne določbe (vključno
z določenimi pogoji za izven standardne oblike bivanja
v naravi) za posamezne vrste gostinskih obratov bodo
določene v podzakonskih aktih (predvidena sprememba Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in
o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti);
2. obratovalni čas gostinskega obrata - ne bi ga bilo
več treba prijavljati pristojnemu organu samoupravne
lokalne skupnosti, ureditev nadzora s strani občinske
inšpekcije;
3. redefiniranje pogojev za opravljanje področja sobodajalstva (oddajanja nastanitve v lastnem ali najetem
stanovanju ali počitniški hiši), večja vloga občin na tem
področju, vpis v Ajpes možen le ob predložitvi dokazil
o izpolnjevanju pogojev, omejitev obdobja oddajanja v
večstanovanjskih stavbah vezana na odstotek soglasja
solastnikov);
4. kategorizacija nastanitvenih obratov - ta ne bi bila
več obvezna za kmetije z nastanitvijo (ob hkratnem dogovoru za prevzem področja kategorizacije za kmetije
z nastanitvijo s starani pristojne zbornice);
5. bolj jasno definirani pogoji za opravljanje dejavnosti
izven gostinskega obrata;
6. črtanje členov, ki so urejeni v drugi zakonodaji (8.
člen, 13. člen).
Po prejetju vaših predlogov, bodo na MGRT pripravili
predlog novega zakona in pričeli s postopkom javne razprave. Sprejem novega ZGos pa je načrtovan za leto 2021.
Trenutno veljavni ZGos je na voljo TU.

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja, ki ga j pripravilo Ministrstvo za okolje
in prostor.
Osnovni cilj predlaganega zakona je zagotovitev jasnejšega
in bolj poenotenega zakonodajnega okvira tako na
področju ravnanja z odpadki nasploh kot na področju
proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). V zvezi s
slednjim predlagani zakon v pravni red RS prenaša tudi
zahteve Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive o
odpadkih za izvajanje PRO in delno zahteve Direktive
2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija
2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov
na okolje.
Predlagani zakon predvideva vzpostavitev registra proizvajalcev proizvodov, ki bo del novega informacijskega sistema
o PRO. Strošek vzpostavitve registra in informacijskega
sistema o PRO je ocenjen na 120.000 EUR, ki gre v breme
državnega proračuna. Prav tako je zaradi obremenitve na
področju izdaje in spreminjanja okoljevarstvenih dovoljenj
predvidena dodatna finančna obremenitev za zaposlitve v
okviru organa v sestavi – Agencije RS za okolje.
Cilj predlaganega zakona v delu, ki ureja sistem trgovanja
s pravicami do emisije toplogrednih plinov, v ničemer ne
spreminja ciljev, zaradi katerih je sistem sploh vzpostavljen in ti so zmanjševanje emisije toplogrednih plinov iz
določenih naprav oziroma dejavnosti in določenih zrakoplovnih dejavnosti.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 6. 3.
2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.
si.

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PRIPRAVO
NOVEGA ZAKONA O GOSTINSTVU
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
smo prejeli obvestilo, da pričenjajo z zbiranjem predlogov
za pripravo novega Zakona o gostinstvu (v nadaljevanju:
ZGos).
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Vaše predloge nam lahko posredujete do 9. 3. 2020 na
elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

sodne takse, saj sodišču ne bo več treba ugotavljati taksnih
zavezancev in njihovih deležev sodne takse, poleg tega bo
izterjava zaradi pošiljanja le enega plačilnega naloga cenejša
in racionalnejša. V primeru nemeritornega ali negativnega
zaključka postopka pa bo določitev rezervnega sklada kot
primarnega taksnega zavezanca omogočila tudi razbremenitev predlagatelja in razporeditev taksnega bremena
na vse osebe, ki bi lahko potencialno imele korist od zadevnega postopka. Taksna obveznost bo za vse sodne takse,
ki se plačujejo za prvostopenjske postopke po ZVEtL-1,
prestavljena na konec postopka, kar naj bi omogočalo
taksiranje prvega vpisa izvedene pravice na posameznem
delu stavbe v postopku za vzpostavitev etažne lastnine, ki
bo opravljen po uradni dolžnosti. Pomembnejšo novost
predstavlja tudi spremenjen način odmere sodne takse za
postopek za ugotovitev pripadajočega zemljišča, ki se bo
po novem odmerjal glede na število posameznih delov
stavbe in ne več glede na število etažnih lastnikov. V zvezi
s to takso se določa nov velikostni razred – v primeru več
kot 100 posameznih delov bo taksa znašala 700 eurov.
Predlog zakona prinaša tudi nekaj novosti pri oprostitvah,
odlogu in obročnem plačilu sodnih taks. Tako naj bi bila
plačila sodnih taks oproščena stranka, ki ji je v istem
postopku dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna
pomoč po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
Tako stranki ne bo več treba posebej zaprošati za taksno
oprostitev, bo pa ta zakonska taksna oprostitev omejena
le na postopek, za katerega je stranki dodeljena redna ali
izredna brezplačna pravna pomoč.
Nadalje se med drugim predlaga izenačitev položaja »zasebnika« s položajem samostojnega podjetnika posameznika.
Gre za osebe, kot so zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali
druga fizična oseba, ki ni podjetnik in ki kot poklic opravlja
določeno dejavnost. Pomembno bo predvsem dejstvo, ali
gre za odločanje o oprostitvi sodne takse v postopku v zvezi
z opravljanjem pridobitne dejavnosti posameznika, ali v
postopku, ki ni v povezavi s posameznikovo pridobitno
dejavnostjo. Če bo šlo za postopek v zvezi s posameznikovo
pridobitno dejavnostjo, te osebe ne bo mogoče oprostiti
za začetnih 44 eurov sodne takse.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 18.
3. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOGA UREDB MINISTRSTVA
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
pripravilo sledeča predloga uredb in ju poslalo v javno
obravnavo:
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči
žledu med 30. januarjem in 10 februarjem 2014 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020
2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči
vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014-2020
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 10.
3. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH
TAKSAH
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnih taksah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
Med drugim zakon prinaša izboljšave taksne ureditve za
postopke po ZVEtL-1. Tako bo mogoče sodno takso za
postopek vzpostavitve etažne lastnine zaračunavati tudi v
primeru nemeritornega ali negativnega zaključka postopka
na prvi stopnji. Zavezanec za plačilo te takse bo skupnost
vsakokratnih etažnih lastnikov iz sredstev rezervnega
sklada, če bo ta oblikovan, sicer pa predlagatelj. Prav tako
bo skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov iz sredstev
rezervnega sklada primarni zavezanec za plačilo takse
tudi v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča na
prvi stopnji, in sicer tako v primeru ugoditve predlogu
kot v primeru nemeritornega ali negativnega zaključka
postopka. Določitev rezervnega sklada kot primarnega
taksnega zavezanca bo omogočila enostavnejšo izterjavo
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OSNUTEK ZAKONA O ELEKTRONSKI
IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH
ZAUPANJA

in sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov
Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom
Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo
svojo pravico do prostega gibanja, medresorno koordinira
pripravo pravne podlage za izdajo eID na novi biometrični
osebni izkaznici. Za njeno uspešno izvedbo pa je treba sprejeti ZEISZ. Osnutek ZEISZ namreč vključuje rešitev izdajanja enotne elektronske identitete (v nadaljnjem besedilu:
eID) s strani države na enem ali več sredstvih elektronske
identifikacije, ki bodo opredeljena ločeno (v uredbi ali
drugih zakonih). Trenutno sta operativno predvideni dve
sredstvi, in sicer eID na biometrični osebni izkaznici in
eID v oblaku (i.e. na osnovi rešitve SMS-PASS).
Morebitne predloge in pripombe nam lahko posredujete
do 26. 3. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

Na spletnem portalu e-Demokracija smo zasledili objavo
osnutka Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah
zaupanja (v nadaljevanju: ZEISZ), ki ga je pripravilo
Ministrstvo za javno upravo.
ZEISZ predstavlja podlago za elektronsko poslovanje v
povezavi z evropsko Uredbo (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske
transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive
1999/93/ES (v nadaljevanju: Uredba eIDAS).
MJU je kot ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo,
odgovorno za pripravo zakonodajnega okvirja in izvajanje
Uredbe eIDAS. Ta po eni strani razširja področje dosedanje
evropske zakonodaje o elektronskih podpisih na 9 kvalificiranih storitev zaupanja s postavitvijo enotnih zahtev
za ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja in za kvalificirane storitve, ki jih nudijo. Po drugi strani pa Uredba
eIDAS ureja tudi vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje, kjer posamezne
države svoja nacionalna sredstva elektronske identifikacije
priglasijo na EU nivo za čezmejno poslovanje, kjer se v
okviru sodelovanja vseh EU držav in Evropske komisije ta
sredstva tudi potrdijo. S priglašenimi in potrjenimi sredstvi
elektronske identifikacije lahko državljan dostopa do vseh
e-storitev javnega sektorja na celotnem notranjem trgu EU.
Pri tem je pomembno, da Uredba eIDAS izdajanja sredstev
elektronske identifikacije ne zahteva ali ureja, temveč je
to prepuščeno odločitvi posameznih držav. Nov evropski
zakonski okvir zavezuje predvsem javni sektor, rešitve
pa naj bi bile na voljo tudi zasebnemu sektorju. Uredba
eIDAS je stopila v veljavo 17. septembra 2014, uporabljati
pa se je začela 1. julija 2016.
ZEISZ v povezavi z Uredbo eIDAS zagotavlja nacionalno
pravno ureditev za področje storitev zaupanja, kjer Uredba
eIDAS dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in
ureditev. Na področju elektronske identifikacije pa ZEISZ
vključuje tudi ureditev izdajanja nacionalne elektronske
identitete. Slovenija bo s sprejemom ZEISZ omogočila priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno
poslovanje in bo s tem svojim državljanom omogočila
čezmejno elektronsko poslovanje.
Predlog ZEISZ je vsebinsko povezan tudi s predvideno
spremembo Zakona o osebni izkaznici, saj Ministrstvo za
notranje zadeve, v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

Akti ministrstev:
• Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter
stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle
osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno
varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki
ga je možno upoštevati v cenah storitev
• Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za
leto 2020

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
8/2020, KI JE IZŠEL 7. 2. 2020
Zakoni:
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
tajnih podatkih (ZTP-E)
• Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (ZPSDP-C)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
11/2020, KI JE IZŠEL 25. 2. 2020
Akti ministrstev:
• Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za
opravljeno začasno ali občasno delo

Akti Vlade RS:
• Uredba o spremembah Uredbe o merilih za določitev
višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora
in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na
območju jedrskega objekta

Drugi akti:
Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za
opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada

Akti Ministrstev:
• Pravilnik o metodologiji za masovni zajem poseljenih
zemljišč
Drugi akti:
• Sklep o imenovanju Komisije za presojo ustreznosti
kandidatov po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
• Resolucija o nacionalnem programu o strateških
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva
»Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«
(ReNPURSK)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
9/2020, KI JE IZŠEL 14. 2. 2020
Akti Vlade RS:
• Uredba o podelitvi koncesije za opravljanje javne
zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne
ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti
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DOGODKI ZDRUŽENJA

je s fazami procesa- s pripravo razpisa, izvajanjem javnega
razpisa, objavo rezultatov razpisa, s sklepanjem pogodb,
izvajanjem nadzora nad pogodbami oziroma namensko
porabo sredstev, z izplačilom sredstev v breme občinskega
proračuna. Vse je bilo lepo predstavljeno tudi na konkretnih primerih in s sodno prakso.

PRVA SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA
OBČIN SLOVENIJE
4. 2. 2020 so se na prvi seji v letu 2020 sešli člani
Predsedstva ZOS in pogledali Poročilo o delu ZOS v letu
2019 in oblikovali smernice dela združenja v letu 2020.
oba dokumenta sta bila soglasno potrjena in poslana v
potrditev in sprejem Skupščini Združenja občin Slovenije.
V razpravi o predlogu Zakona o finančni razbremenitvi
občin je bil sprejet sklep, da se, v kolikor zakon ne bo
sprejet do imenovanja nove vlade, to pozove k njegovemu
čimprejšnjemu sprejetju.
Člani predsedstva so razpravljali tudi o predlogu Zakona
o financiranju občin in sprejeli stališče, da se bo še naprej
vztrajalo pri poenostavitvi črpanja investicijskih sredstev.
Prav tako pa se bo ZOS zavzemal za dvig višine dohodnine iz 54% na 56,8% ter za ustrezno ureditev načina
financiranja občin, ki se srečujejo z romsko problematiko.

SEJA NADZORNEGA ODBORA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Na prvi seji v letu 2020 se je sestal tudi Nadzorni odbor Združenja občin Slovenije in pregledal poslovanje
združenja v preteklem letu ter program dela v letu 2020.
Tako k Poročilu o delu ZOS v letu 2019 kot k Programu
dela ZOS v letu 2020 je NO ZOS podal pozitivno mnenje
ter ugotovil, da sta oba dokumenta primerna podlaga za
obravnavo in sprejem na Skupščini ZOS.

SEMINAR: PROCESNI KORAKI PRI
OBČINSKIH JAVNIH RAZPISIH
V začetku februarja smo za udeležence pripravili seminar
Procesni koraki pri občinskih javnih razpisih. Državna
notranja revizorka Nataša Zorko je slušateljem podrobno
podala, kje naj občine še posebej pazijo pri občinskih
javnih razpisih z izpostavitvijo priporočljivih načinov postopanja v teh poslovnih procesih, ki smo jih izoblikovali
znotraj Skupne notranjerevizijske službe ZOS na podlagi
izvedenih notranjih revizij poslovanja občin. Seznanila jih
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SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

delo in vse pristojne pozvali k sprejemu Zakona o finančni
razbremenitvi občin. Po predlogu zakona, ki ga je vlada
sprejela 12. decembra lani in ga posredovala v DZ, bi država
od občin prevzela obveznost plačila prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje brezposelnim državljanom in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji,
in ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči.
Prevzela bi financiranje družinskega pomočnika in mrliško
pregledne službe. Občine pa bi posledično razbremenili
tudi nekaterih administrativnih postopkov.
Prav tako bi se povečali nekateri prihodki občin zaradi
ukinitve nekaterih oprostitev, na primer izdelava lokacijske
informacije, za katero zaprosijo stranke preko notarjev,
ne bi bila več brezplačna, takso za potrdilo o pogojih za
spreminjanje meje parcel pa bi na novo določili.

PRVA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA
PRIPRAVO PREDLOGA RESOLUCIJE
O NACIONALNEM PROGRAMU
SOCIALNEGA VARSTVA V SLOVENIJI
ZA OBDOBJE 2021-2027
26. 2. 2020 je na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti potekala prva seja delovne
skupine za pripravo predloga Resolucije o nacionalnem
programu socialnega varstva v Sloveniji za obdobje 2021 –
2027. Člani skupine so imeli na dnevnem redu obravnavo
poročila o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 ter razpravo o
ciljih nove Resolucije.
V razpravi o novi Resoluciji je bilo med drugim poudarjeno, da je treba jasno opredeliti cilje in ciljne skupine uporabnikov ter definirati njihove potrebe, treba je zagotoviti
večjo kakovost storitev, ob ustrezni kadrovski zasedenosti
in del sredstev nameniti tudi krepitvi izvajalcev in njihovih
zaposlenih ter ne glede na fazo priprave ostale zakonodaje
pripraviti pregled tako stanja na področju institucionalnega varstva kot tudi vseh skupnostnih storitev, ki so že na
voljo, ali so še primerne, ali so potrebne kakšne vsebinske
spremembe in razmišljati o tem, kaj vse potrebujemo kot
nove oblike pomoči ali nove storitve, ki bodo v pomoč
starejšim in njihovim svojcem.
S strani občin je bil podan predlog o ohranitvi priprave
regijskih načrtov, ki omogočajo povezovanje med lokalno
skupnostjo in deležniki s področja socialnega varstva.
Treba je premisliti na kakšen način vzpostaviti regijsko
povezovanje, da bi imelo čim večjo težo oziroma dodano
vrednost.

NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O
IZBRUHU KORONAVIRUSA
28. 2. 2020 je na Ministrstvu za za zdravje potekal sestanek,
na katerem je minister za zdravje Aleš Šabeder z ekipo
predstavnikom združenj in občin predstavil stanje v zvezi
s pojavom koronavirusa in navodili kako postopati ob
pojavu virusa. Sestanka so se s strani Združenja občin
Slovenije udeležili dr. Vladimir Prebilič, član predsedstva
ZOS in župan Občine Kočevje, Mihaela Smrdel, direktorica občinske uprave Občine Pivka in Mateja Eržen iz
Združenja občin Slovenije.
V Sloveniji zaenkrat še ni potrjenega primera koronavirusa, vendar je malo verjetno, da bo Slovenija ostala oaza
z nobenim primerom, zato so na nivoju države pripravljeni vsi potrebni ukrepi v primeru pojava virusa. To so
predstavnikom občin zagotovili minister za zdravje Aleš
Šabeder kot tudi državna sekretarka prim. Simona Repar
Bornšek in tudi državni sekretar na Ministrstvu za javno
upravo Leon Behin.
S strani Ministrstva za zdravje je bilo povedano, da je vseh
55 vstopnih točk dobro pripravljenih za primer pojava
koronavirusa in zaenkrat ne bodo vse aktivirane, temveč
le 16 od njih. Zagotovljenih je dovolj zaščitnih sredstev,
Vlada RS je tudi sprostila dodatno zaščitno opremo iz
blagovnih rezerv. Javnim zdravstvenim zavodom bo zagotovljeno dovolj zaščitne opreme za zdravstveno osebje
in tudi paciente, ki jih bodo obravnavali. Oprema iz blagovnih rezerv bo koordinirana, po posvetu z epidemiologi,
razdeljena pa bo po terenu glede na stanje in potrebe.

SESTANEK VLADNE DELOVNE SKUPINE
ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN
5. 2. 2020 se je na svoji zadnji seji sestala vladna delovna
skupina za znižanje stroškov občin. Pregledali so opravljeno
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Delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah poteka nemoteno, na fakultetah pa različno, saj se nekatere odločajo za
odpoved predavanj, pozivajo k samoizolaciji ipd.. Zaradi
slednjega je bila s strani župana dr. Vladimirja Prebiliča
dana pobuda, da se tudi univerze in fakultete pozove k
nemotenemu delovanju in ukrepanju, ki je skladen z
razmerami. Poudaril je pomembnost enovitega obveščanja
ljudi in pomen vzdrževanja štabov civilne zaščite. V primeru izbruha koronavirusa pa prav tako ne gre zanemariti
pomembnost ustrezne organiziranosti pomoči na domu,
katero imajo občine dobro organizirane. Tudi te ljudi je
treba opremiti z ustreznimi informacijami in znanji.
S strani državne sekretarke Repar Bornšek je bil na lokalne
skupnosti naslovljen apel k sodelovanju in pomoči pri
ukrepanju ob pojavu koronavirusa. Tako je bilo predlagano, da občine preko svojih komunikacijskih kanalov
- lokalne radijske postaje, lokalne televizije, občinska
glasila in spletne strani, svoje prebivalce ažurno obveščajo
o aktivnostih in stanju v zvezi s koronavirusom.
V zvezi z odpovedmi prireditev pa je bilo povedano,
da zaenkrat razlogov za to ni. v kolikor pa pride do pojava koronavirusa, pa bodo na tistem območju prireditve
odpovedane. V zvezi s tem je Mihaela Smrdel pozvala
pristojne k pripravi nekih enotnih navodil za občine kako
postopati, da ne bi med občani prihajalo do nepotrebne
zmede in panike. Prav tako je opozorila, da občine do sedaj
s strani pristojnih niso prejele nikakršnih navodil kako
postopati sedaj in kako v primeru pojava virusa. Npr. vrtci
in osnovne šole so tovrstna navodila prejeli.
S strani pristojnih so bile občine tudi pozvane, da se
povežejo z organi civilne zaščite na njihovem območju
in epidemiologi ter si izmenjajo potrebne informacije in
uskladijo protokol potrebnih aktivnosti.
V kolikor se bo izkazalo za potrebno, bodo pristojni
sklicali ponoven sestanek s predstavniki združenj občin
in občinami. Do takrat pa bodo občine vse potrebne
informacije in navodila prejemala po elektronski pošti s
strani Ministrstva za javno upravo. Prav tako pa boste
občine o vsem aktualnem dogajanju obveščene tudi s strani
Združenja občin Slovenije.
16 vstopnih točk pa je:
1. ZD Murska Sobota
2. ZD Maribor
3. ZD Slovenj Gradec
4. ZD/SB Celje

5. ZD Velenje
6. ZD Trbovlje
7. ZD Brežice
8. ZD Novo Mesto
9. ZD Jesenice
10. ZD Kranj
11. ZD Nova Gorica
12. ZD Tolmin
13. ZD Izola
14. ZD Ljubljana
15. ZD Kočevje
16. ZD Postojna
Vse aktualne informacije v zvezi s koronavirusom so dostopne na spletni strani Vlade RS.
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

spoštovanja zahtevane višinske kote visokih poplavnih voda
pri določitvi pretočnega profila mostu, kar bi povzročilo
most zelo velikih dimenzij z dolžino preko 80 m. Zato se
predlaga, da se v uredbi upošteva različico 2 z umeščanjem
manjšega mostu za osebna vozila in dostavo na lokaciji
nekdanjega mostu do dvorca Visoko, in sicer na parceli
nekdanje dostopne poti št. 397/28, k.o. Visoko, ki se nahaja med parcelama 380/4 in 380/5, obe, k.o. Visoko, kot
je označeno na skici, katera je sestavna priloga dokumenta.
Prav tako so v Občini Gorenja vas-Poljane opozorili,
da v primeru neupoštevanja pripombe ne bo mogoče
pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo mostu do
dvorca Visoko, ki pa je razvojnega pomena za občino
Gorenja vas-Poljane.
Prav tako je tudi Občina Škofja Loka opozorila na pomanjkljivosti predloga Uredbe, in sicer, da je treba del
Uredbe, ki se nanaša na vodovarstveni režim za zajetje
Sorško polje dopolniti na način, da bo dopuščena možnost
širitve stavbnih zemljišč in dodana izjema za gradnjo
povezovalne ceste Trata-Meja čez ožje in širše vodovarstveno območje za zajetje Sorško polje. Del, ki se nanaša na
umestitev nove povezovalne ceste na trasi Trata-Meja je
ustrezen v svojem širšem območju, ne pa tudi v ožjem vodovarstvenem območju. Namreč, za potrebe dolgoročnega
razvoja občine Škofja Loka je treba zagotoviti prostorske
možnosti za omejeno širitev obstoječe industrijske cone
tudi znotraj ožjega vodovarstvenega območja, predvidoma
južno od povezovalne ceste na trasi Trata-Meja. Ta naj bi
namreč služila tudi širitvi stavbnih zemljišč.
Z vidika zagotavljanja dolgoročnega razvoja občine so te
površine za občino Škofja Loka strateškega pomena, zato
smo pozvali, da se omogoči širitev stavbnih zemljišč za
potrebe površin za industrijo tudi v ožjem vodovarstvenem
območju za zajetje Sorško polje.
K navedenim pripombam pa smo dodali še splošno, in
sicer, nekatera vodovarstvena območja se v celoti nahajajo
na območju občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka,
nekatera pa deloma posegajo tudi na območja drugih
občin, in sicer Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode,
Železniki ali Mestne občine Kranj. Predlagamo, da se v
zvezi s predpisanimi režimi na določenih vodovarstvenih
območjih obvešča tudi navedene občine oz. lastnike
zemljišč na njihovih območjih.

IMENOVANJE KONTAKTNE OSEBE
ZA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI
NOVE RESOLUCIJE NACIONALNEGA
PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti smo prejeli poziv za imenovanje kontaktne osebe za sodelovanje pri pripravi nove Resolucije
Nacionalnega programa socialnega varstva. Združenje
občin Slovenije je za kontaktno osebo za predlagalo Natašo
Rupnik.

PRIPOMBE K PREDLOGU UREDBE O
VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA
OBČINI ŠKOFJA LOKA IN GORENJA
VAS-POLJANE
Ministrstvu za okolje in prostor smo poslali pripombe
k predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini
Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane (v nadaljevanju:
Uredba).
Predlagali smo odpravo neskladja v 7. odstavku 16. člena,
ki določa lokacijo novega mostu do ambienta kulturnega
spomenika Visoškega dvorca, in sicer na način, da se
začetni del 7. odstavka 16. člena na novo glasi:
»(7) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko
(V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je na delu
območja, določenega v skladu s predpisom, ki ureja razglasitev
Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri
Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena….«

Obrazložitev:
V letu 2019 je bil izveden detajlni projektantski preizkus
umestitve novega mostu na dvorcu Visoko po Varianti
1, ki je bila na sestanku s pripravljavci Uredbe 22. 2.
2017 predstavljena kot najugodnejša varianta za izvedbo
dostopa. Naknadno pa je bilo konec leta 2019 ugotovljeno, da je izgradnja mostu na lokaciji po varianti 1
neizvedljiva zaradi omejitev poplavnega območja in

12

Februar 2020
PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

predlogu spremembe, saj to pomeni dodatne finančne
obremenitve občin. To bi v praksi pomenilo 50 odstotno
povečanje finančnih obveznosti občin, kar je nesprejemljivo. Prepričani smo, da bodo ti stroški še bistveno višji, saj
prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih
pomeni, da bo, v kolikor žival ne bo oddana v posvojitev,
le-ta ostala v zavetišču na stroške imetnika zavetišča.
Pričakovati je tudi porast števila živali v zavetiščih,
posledično pa potrebe po novih kapacitetah, tako prostorskih kot kadrovskih. Vse to pa pomeni dodaten in
velik pritisk na občinske finance. Na združenju nikakor
ne nasprotujemo prepovedi usmrtitve zapuščenih živali
po preteku roka namestitve v zavetiščih, nasprotujemo
pa navedenim spremembam, ki povečujejo finančne obremenitev občin in to brez zagotovitve dodatnih sredstev.

13. 2. 2020 smo na spletnem portalu eDemokracija
zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju: Zakona), ki
je bil vložen v vladno proceduro.
Pri pregledu predloga Zakona smo ugotovili, da je njegova
vsebina enaka predlogu Zakona iz leta 2018. V pogovorih,
ki so v zvezi s predlogom Zakona potekali tudi na sestankih
vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin je bilo
dogovorjeno, da se občin ne bo dodatno obremenjevalo ter,
da se bo pristopilo k celostni spremembi področja zaščite
živali. Žal pa predlog Zakona, ki je bil 13. 2. 2020 objavljen na portalu eDemokracija, ne sledi tem dogovorom.
Tako vam v nadaljevanju vam tako posredujemo pripombe
k predlogu Zakona.
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zaščiti živali, ki je bil 9. 10. 2018 objavljen na
spletnem portalu eDemokracija.
Predlog zakona v svojem 4. členu dopolnjuje 6. člen
veljavnega Zakona o zaščiti živali, in sicer z dodanim 6.a
členom. Ta določa označitev mačk z mikročipom ter vpis
mačka in lastnika v centralni register psov. Prosili bi za
pojasnilo zakaj predlog člena ne določa, da da mora lastnik
mačka, tako kot to velja za pse, prijaviti tudi lastništvo
mačka oz. mladiča mačka. Menimo, da v kolikor zakon
ne bo določal, da morajo lastniki mačk to nujno storiti za vsakega mačka, lastnik mačka ne bo čipiral in se
bodo še naprej pojavljali zapuščeni mački, ki so v breme
občine. Tudi v obrazložitvi piše, da nova določba vpeljuje
označevanje mačk z mikročipi, vendar to ne pomeni
obvezne prijave. Prosimo za pojasnilo na kakšen način
se bo lastnike mačk »prisililo«, da jih čipirajo. Če to ne
bo izrecno določal zakon, mačk lastniki ne bodo čipirali.
Predvsem se tu poraja dvom pri mačkah, ki živijo bolj na
podeželju. Menimo, da je pomembno, da se v zakonu jasno
navede, da je prijava lastništva mačke obvezna, tako kot
he ta pse, ter da se določijo visoke kazni za tiste, ki tega
ne bodo storili.
13. člen predloga zakona spreminja peti odstavek
31. člena veljavnega Zakona o zaščiti živali. Ta določa
podaljšanje namestitve živali v zavetiščih iz 30 na 45 dni.
Na Združenju občin Slovenije odločno nasprotujemo
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lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba SiDG, d. o. o., na
podlagi zakona, ki ureja gozdove.

Stališče do sporočila Evropske komisije o
Letni strategiji za trajnostno rast za leto
2020
Vlada je sprejela stališče Slovenije glede Sporočila Komisije
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru
regij in Evropski investicijski banki o Letni strategiji za
trajnostno rast za leto 2020.
Evropska unija je prevzela novo paradigmo rasti, to je
Evropski zeleni dogovor, ki predstavlja novo strategijo rasti.
Novi model rasti mora vzeti v zakup omejenost naravnih
virov, zagotavljanje delovnih mest in dolgoročno blaginjo
vseh ljudi. Komisija v dokumentu predlaga tudi nov fokus
Evropskega semestra na doseganje ciljev trajnostnega
razvoja.
Slovenija se strinja s ključnimi usmeritvami prihodnjega
razvoja EU kot celote. Potrebno se je soočiti z okoljskimi
izzivi, izzivi, povezanimi s staranjem, in digitalizacijo. Ob
tem je ključna rast produktivnosti ob hkratnem ohranjanju
makroekonomske stabilnosti.

61. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za
gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske
komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto
2020 ter stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega
zelenega dogovora. Prav tako pa je Vlada RS podala
odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na
vprašanje v zvezi s financiranjem občin in reformo
lokalne samouprave ter v zvezi s spodbujanjem večje
zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma
zdravstvenega osebja.

Program porabe sredstev proračunskega
sklada za gozdove za leto 2020
V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS) s sredstvi
proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja
in z njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo,
na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, sprejme vlada.
V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za
gozdove za leto 2020 se načrtuje višina prihodkov iz
naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega
nadomestila za upravljanje državnih gozdov in naslova prihodkov iz koncesijske dajatve po 3. točki prvega odstavka
42. člena ZGGLRS.
Prav tako se s Programom porabe sredstev proračunskega
sklada za gozdove za leto 2020 načrtuje poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v četrtem odstavku 33.
člena in tretjem odstavku 36. člena ZGGLRS, in sicer
za financiranje pridobivanja gozdov, nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike
Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na
podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepov na območju
Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz
35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske
pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih
proizvodov ter gozdno-lesnih verig in nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih

Stališče k sporočilu Komisije glede
Evropskega zelenega dogovora
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k
Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu
svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru
in Odboru regij - Evropski zeleni dogovor.
Slovenija se zaveda, da je spopadanje s podnebnimi in
okoljskimi izzivi najpomembnejša naloga te generacije.
Zato pozdravlja Evropski zeleni dogovor (EZD) kot okvir
za določitev pristopa EU k trajnostni rasti, s ciljem preobrazbe EU v pravično in uspešno družbo s konkurenčnim
gospodarstvom, ki najkasneje do leta 2050 ne bo ustvarjalo
neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov, zdravje državljanov pa
bo zaščiteno pred nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja. V
tem oziru pozdravlja postopno integracijo Agende 2030 in
ciljev trajnostnega razvoja v temeljne razvojne dokumente
in procese v EU. Prizadevala si bo, da bodo te vsebine primerno upoštevane v napovedanih strateških dokumentih,
nacionalne posebnosti in potrebna finančna sredstva pa
upoštevane pri določenih ukrepih, ki jih predvideva EZD.
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Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi
s financiranjem občin in reformo lokalne
samouprave
Poslanca v zvezi s financiranjem Mestne občine Maribor
zanima: kdaj in kako bo končana protiustavna drugorazrednost občank in občanov Mestne občine Maribor ter
kdaj in kako bo sledila reforma lokalne samouprave?
Vlada uvodoma zavrača navedbo poslanca o »protiustavni
drugorazrednosti« občank in občanov Mestne občine
Maribor. Zakonodaja s področja lokalne samouprave in
tudi financiranje občin temeljita na enakosti občank in
občanov, s tem da posamezni področni zakoni omogočajo
pozitivno diskriminacijo in večjo pozornost vlade pri urejanju posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske
narodne skupnosti in tudi romske skupnosti ter manj
razvitih območij oziroma območij z razvojnimi težavami.
Sistem financiranja občin, ki ga je utemeljilo Ustavno
sodišče Republike Slovenije v obrazložitvah svojih odločb,
ko je poudarilo, da mora sistem financiranja občin zagotavljati čim večjo povezanost občine z viri financiranja
kot z lastnimi viri, ki so sorazmerni z nalogami občine,
ki jih mora zagotavljati svojim občanom, vendar pa tudi
solidarnost med občinami s ciljem enakosti državljanov,
ne glede na njihov gmotni položaj in prispevek v državni
oziroma občinski proračun. Ustavno sodišče je v odločbi
iz leta 2015 poudarilo, da mora sistem financiranja občin
temeljiti na abstraktni, povprečni občini ter v skladu z
načelom sorazmernosti. Glede na zapisano vlada poudarja,
da je tudi financiranje Mestne občine Maribor v skladu
z ustavo in zakoni ter tako obravnavana enako kot ostale
občine.
Glede drugega vprašanja vlada meni, da na področju
sistemskega urejanja lokalne samouprave v Sloveniji niso
potrebne reforme. Zaveda pa se, da je na tem področju
potrebno urediti zadeve, ki prekomerno obremenjujejo
občinske proračune in da je potrebno odpraviti administrativne ovire pri delovanju občin. Vlada se urejanja teh
zadev ne loteva z reformo, ampak na osnovi preteklih
izkušenj proaktivno, s spremembami v manjšem obsegu
in postopno.
Za izvedbo naloge zmanjšanja stroškov občin je vlada v
začetku leta 2019 ustanovila delovno skupino za pripravo
predlogov sprememb zakonodaje. Delovno skupino sestavljajo predstavniki ministrstev, k sodelovanju pa je povabila
tudi združenja občin. Delovna skupina je predloge za
zmanjšanje stroškov občin razdelila v tri skupine.

Na podlagi predlogov združenj občin in ministrstev, je
Ministrstvo za javno upravo pripravilo Predlog zakona o
finančni razbremenitvi občin, ki ga je vlada že posredovala v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Ta
zakon sodi v prvo skupino sprememb zakonodaje. Vlada
je predlagala noveliranje devetih področnih zakonov, ki so
v pristojnosti različnih ministrstev, zato da bo dosežen zastavljeni cilj zmanjševanja stroškov in odprave administrativnih bremen ter povečanja prihodkov občin za izvajanje
njihovih obveznih nalog. Spremembe zakonov prinašajo
neposredne finančne posledice za državni proračun v višini
najmanj 31 mio € in toliko manj stroškov na lokalni ravni.
V drugo skupino sodijo predpisi, ki določajo naloge in
pristojnosti občin, katerih priprave so v fazi medresorskega
usklajevanja. Pri spremembah teh zakonov gre za obsežneje
in vsebinsko raznolike spremembe, ki se ne nanašajo zgolj
na zmanjšanje stroškov občin. Tudi ta skupina predpisov
naj bi bila sprejeta v letu 2020 in naj bi pričela veljati v
skladu s terminskim načrtom predlagatelja. V ta seznam
so uvrščeni zakoni, za katere so združenja občin predlagala
spremembe, gre pa za občinske naloge in pristojnosti, ki
zahtevajo spremembo materialnega predpisa bodisi zaradi
znižanja stroškov občin ali zaradi administrativne razbremenitve ali zaradi povečanja prihodkov občin.
V tretjo skupino pa so bili uvrščeni predpisi, ki po
odločitvi pristojnega ministrstva zahtevajo večje sistemske
spremembe ali celo nove predpise. Zato bodo te rešitve
pripravljene kasneje, terminski načrt pa je odvisen od
politične uskladitve temeljnih konceptualnih rešitev.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi
s spodbujanjem večje zaposljivosti
zdravnikov in negovalnega kadra oziroma
zdravstvenega osebja
Vlada RS je v odgovoru zapisala, da se zaveda občutljivosti
in pomembnosti kadrovske problematike v zdravstvu.
Za ureditev tega zahtevnega področja so že bili sprejeti
določeni ukrepi, kot so na primer prizadevanje za povečan
vpis na študijski program medicina in dentalna medicina,
povečanje zgornje meje za tako imenovani »uvoz« tujih
zdravnikov, spremenjen postopek razpisa specializacij,
srečanja s študenti in mladimi zdravniki.
Več si lahko preberete TU.
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12. ure v Republiki Sloveniji nimamo potrjenega nobenega
primera.
Srečanje z vodstvi bolnišnice je potrdil, da so bolnišnice
relativno dobro pripravljene na sprejem prvih okuženih
bolnikov s koronavirusom. Celotna komunikacija in koordinacija bolnišnic, ki bodo zdravile bolnike s COVID-19,
bo centralizirana prek krizne skupine na Ministrstvu za
zdravje in se bo izvajala prek dogovorjenih komunikacijskih poteh. V petek je predviden tudi sestanek z izvajalci
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni v zdravstvu je določila vstopne točke za pregled in
obravnavo pacientov s sumom na okužbo z COVID-19,
in sicer bodo to zdravstveni domovi, ki imajo organizirano
24-urno službo nujne medicinske pomoči. Po sklepu Vlade
se bo tudi sprostila dodatna zaščitna oprema iz blagovnih
rezerv. Javnim zdravstvenim zavodom bo zagotovljeno
dovolj zaščitne opreme za zdravstveno osebje in tudi
paciente, ki jih bodo obravnavali. Opremo iz blagovnih
rezerv bomo koordinirano, po posvetu z epidemiologi,
razdelili po terenu glede na stanje in potrebe.
Poleg tega se za nov koronavirus uporabljajo ukrepi,
določeni z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Na seji
Sekretariata Sveta za nacionalno so se dogovorili, da se
oblikuje delovna skupina na ravni državnih sekretarjev,
ki jo vodi državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje
prim. Simona Repar Bornšek. V primeru množičnega
izbruha, ki pomeni kompleksno krizo, bo koordinacijo
prevzel Sekretariat Sveta za nacionalno varnost ali pa se
bo aktiviral državni načrt, ki ureja ukrepe v primerih
epidemije nalezljivih bolezni. Na Ministrstvu za zdravje
intenzivno usklajujejo aktivnosti v zdravstvenem sistemu
z namenom pripravljenosti in odziva na prve in nadaljnje
primere okužbe. Okrepile so se tudi komunikacijske aktivnosti na ravni Vlade.
Minister za zdravje Aleš Šabeder se je na povabilo italijanskega ministra za zdravje v Rimu udeleži srečanja ministrov
za zdravje sosednjih držav: Slovenije, Francije, San Marina,
Avstrije, Hrvaške, Švice in Nemčije. Na srečanju so sprejeli
naslednje ukrepe:
• meje naj ostanejo odprte (zaprtje mej bi bil neučinkovit
in prekomeren ukrep),
• države bodo delile in poenotile informacije za potnike,
ki potujejo na okužena območja in se z njih vračajo,
• medsebojno si bodo izmenjavale klinične in
epidemiološke podatke,

Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom
novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in
sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni
načrt Republike Slovenije. Vlada je sprejela tudi
mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor in ga pošlje
Državnemu zboru Republike Slovenije. Sprejeti pa
so bili tudi odgovori na več poslanskih vprašanj, med
drugim na vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, v zvezi z
izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem
programskem obdobju 2021–2027, v zvezi s športno
infrastrukturo in na vprašanje v zvezi z ukrepi pri
spopadanju s stanovanjsko krizo.

Poročilo o stanju in ukrepih v zvezi s
pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2
(COVID-19)
Situacija v svetu in Evropi
Izbruh novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
na Kitajskem ima globalne razsežnosti. Čeprav je bolezen
še vedno razširjena predvsem na Kitajskem, so se v številnih
državah po vsem svetu pojavili primeri okužbe. Po podatkih Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC; na dan
26. 2. 2020) je število vseh oseb s potrjeno okužbo 81027,
od tega jih je 2763 umrlo, od tega 47 izven Kitajske. V
Evropi je 381 potrjenih primerov. O izbruhih poročajo iz
severnih pokrajin Italije, prve potrjene primere imajo tudi
v sosednji Avstriji in Hrvaški.
Klinična slika okužbe s COVID-19 sega od blagega respiratornega obolenja do zelo hude pljučnice z akutnim
respiratornim sindromom, septičnim šokom in odpovedjo
organov, kar lahko povzroči smrt. Dosedanji podatki
kažejo, da obolenje poteka v lažji obliki približno pri 82
% odstotkih obolelih, težji potek je pri približno 15 %,
3 % je težje bolnih.
Situacija v Sloveniji
Glede na omejene izbruhe in potrjene primere v sosednjih državah in drugje po svetu je možnost pojava
virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a
pod nadzorom. Zelo pomembno je, da smo pripravljeni
na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe
kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe. Do 27. 2. 2020 do
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rabe premoga v Sloveniji in datum zaprtja bloka 6
Termoelektrarne Šoštanj. NEPN določa preučitev uporabe
možnosti novih jedrskih energij in najkasneje do leta 2027
sprejetje odločitve o drugem bloku Nuklearne elektrarne
Krško (NEK). Poleg tega določa NEPN tudi postopno
zmanjševanje subvencij fosilnim virom energije in njihovo
ukinitev.
Izzivi ostajajo, eden večjih je izraba obnovljive hidroenergije. Ministrica je opomnila, da NEPN v tem desetletju
ne predvideva izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi
zaradi negativne ocene njihovega vpliva na okolje, kar pa
ne preprečuje, da se določene aktivnosti ne nadaljujejo
s ciljem, da čim prej skupaj poiščemo ustrezne rešitve,
ki bodo omogočile izgradnjo in delovanje hidroelektrarn
v sobivanju z naravo. »Najti moramo način, da bomo
tudi na varovanih območjih spodbujali rabo obnovljivih
virov energije. Okrepiti moramo vlaganja v raziskave in
razvoj, hkrati pa zagotoviti tudi več vlaganj v kadre, ki so
pomembni za prehod v podnebno nevtralno družbo,« je
še navedla ministrica.
Sprejetje NEPN in njegova predložitev Evropski komisiji
predstavlja izpolnitev obveznosti Republike Slovenije
skladno z Uredbo EU o upravljanju energetske unije
in podnebnih ukrepov ter pogoj za črpanje kohezijskih
sredstev v okviru večletnega finančnega okvira 2021-2027.
NEPN je eden ključnih korakov Slovenije k podnebno
nevtralni Sloveniji in EU do leta 2050, ki mu bo sledil
še sprejem Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050.
V nadaljevanju bo ključno celovito in uspešno izvajanje
sprejetih politik in ukrepov ter uskladitev NEPN v letih
2023 in 2024 z zavezami in cilji, ki jih bomo v EU sprejeli
na podlagi Evropskega zelenega dogovora.

• poenotile bodo informacije za strokovno in širšo
javnost, vključno z informacijami na mejah,
• potekale bodo redne video konference na strokovni
in ministrski ravni,
• glede odpovedi množičnih dogodkov naj se odloča
od primera do primera in sprejeti naj bodo ustrezni
ukrepi.
Republika Slovenija sodeluje tudi na sestankih Odbora
za zdravstveno varnost (Health Security Committee)
pri Evropski komisiji in se dnevno usklajuje o tehničnih
vprašanjih v zvezi z pojavom novega virusa.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni
načrt Republike Slovenije
Vlada je sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni
načrt Republike Slovenije (NEPN), skladno z evropsko
uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih
ukrepov. NEPN je strateški dokument, ki za obdobje do
leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in
ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije:
razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE), energetska učinkovitost,
energetska varnost, notranji trg energije ter raziskave,
inovacije in konkurenčnost.
Ključni cilji do leta 2030, ki so opredeljeni v NEPN, so:
• zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36
%,
• vsaj 35% izboljšanje energetske učinkovitosti, kar je
višje od cilja sprejetega na ravni EU (32,5%),
• vsaj 27% obnovljivih virov energije, kjer je Slovenija
zaradi relevantnih nacionalnih okoliščin morala
pristati na nižji cilj od cilja na ravni EU (32%), a
s prizadevanjem, da se ambicija zviša pri naslednji
posodobitvi NEPN (2023/24)
• 3% BDP vlaganja v raziskave in razvoj, od tega 1 %
BDP javnih sredstev.
Izpolnjevanje NEPN nas vodi v zmanjševanje odvisnosti
od fosilnih goriv, hkrati z NEPN med drugim podpiramo
tudi trajnostne rešitve v prometu, v stavbah in v industriji.
NEPN med drugim opredeljuje tudi cilje za zmanjšanje in
opuščanje rabe premoga, do leta 2030 za 30 odstotkov. »V
tem času bomo ustavili peti blok Termoelektrarne Šoštanj
in opustili uvoz tujega premoga v Ljubljano«, je dejala
ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Do
konca leta 2021 bo sprejeta tudi strategija o opuščanju

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni
zbor
Gre za Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o volitvah v državni zbor, ki ga je Državnemu
zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev.
Predlog zakona je rezultat širokega, skoraj enoletnega
političnega usklajevanja, v katerega so bile vključene vse
poslanske skupine. Usklajevalni proces je potekal postopno
in transparentno, z vključenostjo resornega ministrstva
in Službe Vlade RS za zakonodajo. Z osnutkom besedila
sprememb in dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor,
ki mu predlog zakona v pretežni meri sledi, se je Vlada RS
seznanila na 48. seji dne 17. oktobra 2019.
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Drugi ukrep so predstavljale spodbude za zaposlovanje,
tj. povračilo prispevkov delodajalcem in davčne olajšave
za zaposlovanje. V obdobju od 2010-2018 je do povračila
prispevkov bilo upravičenih 284 delodajalcev, ki so skupaj
zaposlili 1.252 brezposelnih oseb. Davčno olajšavo za zaposlovanje je v obdobju od 2010-2017 uveljavljalo skupaj
297 davčnih zavezancev za Davek od dohodkov pravnih
oseb (DDPO) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
(DohDej) za zaposlitev prikrajšanih delavcev v skupni
višini 5,1 mio evrov. Zavezanci, ki so uveljavljali davčno
olajšavo za zaposlovanje so, zaradi koriščenja navedene
olajšave, skupaj izkazali za 988 tisoč evrov nižjo davčno
obveznost v tem obdobju. V letu 2018 je davčno olajšavo
za zaposlovanje uveljavljalo 53 davčnih zavezancev v
skupni višini 164 tisoč evrov.
Tretji ukrep zakona so bile davčne olajšave za investiranje,
ki ga je v obdobju od 2010-2017 uveljavljalo skupaj 2.065
davčnih zavezancev za DDPO in DohDej v skupni višini
72 mio evrov. Zavezanci, ki so uveljavljali davčno olajšavo
za investiranje so, zaradi uveljavitve navedene olajšave,
skupaj izkazali za 14,1 mio evrov nižjo davčno obveznost
v tem obdobju. V letu 2018 je davčno olajšavo za investiranje uveljavljalo 277 davčnih zavezancev v skupni višini
1.315.600 EUR.
V okviru četrtega ukrepa je bil v letu 2015 vzpostavljen
Medpodjetniški izobraževalni center Pomurje (MIC
Pomurje) na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska
Sobota (SPTŠ), podprti so bili tudi trije Razvojni centri
slovenskega gospodarstva: RC za nove materiale, pogone
in tehnologije; RC za modularne in adaptivne signalno
procesne oddajniške sisteme in RC za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov, ki so skupaj prejeli 21
mio evrov sredstev. Posebna pozornost je bila posvečena
tudi vlaganjem v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti
kmetijstva in gozdarstva ter živilsko predelovalne industrije
in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, kjer je bilo v
okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 vlagateljem
iz Pomurske regije v obdobju od 1.1.2007 do 13.12.2015
skupaj izplačanih 172 mio evrov, v okviru Programa razvoja
podeželja za obdobje 2014-2020, pa je bilo do 31.12.2018
izvedenih skupaj 48 javnih razpisov v skupni vrednosti 361
mio EUR. V okviru vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s
pitno vodo je bil izveden največji infrastrukturni projekt v
Pomurski regiji, tj. projekt vodooskrbe Pomurja, razdeljen
na tri sisteme (A, B in C), ki se je zaključil konec leta 2015.
Skupna vrednost projekta je znašala 129 mio evrov, od
tega predstavlja delež sredstev EU v višini 91 mio evrov.

Vlada je na stališču, da predlog zakona ustrezno implementira odločbo Ustavnega sodišča glede (pre)velikih razlik v
velikosti volilnih okrajev na način, da volilne okraje ukinja
in uvaja prednostni glas na ravni volilnih enot. Slednji je z
vidika volivcev močan in omogoča odločilen vpliv volivca
na dodelitev mandatov kandidatom. V skladu z navedenim
Vlada RS predlog zakona podpira.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z
Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji
v obdobju 2010-2019
Vlada pojasnjuje, da Zakon o razvojni podpori pomurski
regiji v obdobju 2010-2019 (v nadaljevanju: Zakon)
pokriva Pomursko regijo in obsega naslednja območja
občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik,
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje,
Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci,
Razkrižje, Rogaševci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti
Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.
Ukrepi razvojne podpore po Zakonu so bili namenjeni
ustvarjanju delovnih mest in ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji. Gre
za štiri ukrepe: 1. program spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije v obdobju 2010-2019, 2. spodbude za
zaposlovanje, 3. davčna olajšava za investiranje, 4. prednostna obravnava programov in projektov Pomurske regije
pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov,
programov evropske kohezijske politike in politike razvoja
podeželja na določenih področjih.
Ključni ukrep razvojne podpore po Zakonu je bila priprava in izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije 2010-2019, za katerega so se iz proračuna
Republike Slovenije namenila dodatna sredstva v višini
33 milijonov eurov za obdobje izvajanja programa.
Program je sestavljalo pet instrumentov: I. Spodbujanje
investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, II.
Spodbujanje razvoja človeških virov, III. Spodbujanje socialnega podjetništva, IV. Promocija regije, da bi privabili
domače in tuje investicije in V. Podpora pri pripravi in
izvajanju razvojnih projektov v regiji. Največ sredstev,
cca. 27 mio evrov je bilo namenjenih za spodbujanje
investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v
okviru prvega Instrumenta. Tako je v okviru več kot 230
izvedenih projektov začetnih investicij bilo ustvarjenih čez
900 delovnih mest.
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Odgovori na poslanska vprašanja v zvezi z
izvajanjem evropske kohezijske politike v
prihodnjem programskem obdobju 2021–
2027
Poslanca vlado sprašujeta o načrtovanju izvajanja evropske
kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju
2021–2027. Vlada odgovarja, da dogovora o alokaciji
sredstev v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027
na ravni EU še ni. Posledično še ni dogovorjena višina
sredstev za kohezijsko politiko. Sredstva za kohezijsko
politiko se bodo zaradi spremenjenih prioritet (raziskave
in razvoj, digitalizacija, migracije, varnost in podnebne
spremembe) na ravni EU znižala. Posledično in še dodatno,
zaradi nadpovprečnih razvojnih kazalnikov Slovenije v
primerjavi z drugimi članicami EU, se bodo znižala sredstva kohezijske politike za Slovenijo.

Od vključno leta 2016 dalje se na letni ravni objavljajo
povabila in razpisi, ki so namenjeni celoviti energetski
prenovi stavb v javnem sektorju. V okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020 se preko sofinanciranja s sredstvi
evropske kohezijske politike spodbuja izvedba tovrstnih
aktivnosti tudi na področju javnih športnih objektov.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z
ukrepi pri spopadanju s stanovanjsko krizo
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo za
usklajene ukrepe pri spopadanju s stanovanjsko krizo. V
odgovoru je pojasnjeno, da se problematike vlada močno
zaveda, zato je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
aktivno pristopilo k pripravi novega Stanovanjskega zakona
(SZ-2), katerega osnutek je bil med 14. 10. 2019 in 28.
11. 2019 v javni obravnavi. Osnutek SZ-2 je vključeval
ukrepe, ki naslavljajo večino od poslančevih predlogov. V
zvezi s pobudo za pripravo akcijskega načrta za reševanje
stanovanjske krize vlada pojasnjuje, da je bil v okviru priprave Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu
2015–2025 (ReNSP15–25) pripravljen tudi Akcijski načrt
izvajanja projektov 2015-2025, ki obsega nabor aktivnosti,
nosilcev ter rokov za izvedbo ukrepov na področjih aktiviranja obstoječega stanovanjskega fonda, večje dostopnosti
stanovanj, prenove stanovanjskega fonda, gradnje novih
stanovanj, kjer je potreba po njih največja ter pripadajočih
podpornih projektov.
Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj, h kateri
poslanec v pobudi poziva, predstavlja eno temeljnih
vodil stanovanjske politike, ki izhaja iz Resolucije o
nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025
(ReNSP15–25). S pripravo SZ-2 je vlada zato želela
vzpostaviti primerne pogoje za gradnjo in vzdrževanje
javnih najemnih stanovanj, ob tem pa politiko delovanja
občin in stanovanjskih skladov usmeriti izključno v zagotavljanje dostopnih najemnih stanovanj ter jim naložiti
obvezo, da morajo vsako morebitno prodano stanovanje
iz svojega fonda v določenem roku nadomestiti z novim
javnim najemnim stanovanjem. Kot glavni ukrep SZ-2
je bila predvidena sprememba neprofitne najemnine v
stroškovno najemnino. Neprofitna najemnina je zaradi
nerevalorizacije točke za določitev vrednosti stanovanja že
leta prenizka in ne dosega ravni stroškovne najemnine, ki
bi stanovanjskim skladom omogočala vsaj ohranitev obsega
fonda javnih najemnih stanovanj. Z uvedbo stroškovnih
najemnin bi bilo stanovanjskim skladom omogočeno, da
gospodarno ravnajo tako z obstoječim fondom javnih

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s
športno infrastrukturo
Poslanec Državnega zbora RS je na vlado naslovil vprašanje
v zvezi s problematiko športne infrastrukture. Poslanec
meni, da je ta neustrezna. Vlada poslancu odgovarja, da
je ministrstvo pristojno za šport, do konca minulega leta
občine pozvalo k posredovanju podatkov o potrebah s
področja športne infrastrukture. Prejelo je odgovore 186
od 212 občin v Republiki Sloveniji. Na ministrstvu se
pripravlja celovita analiza izvajanja Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, katere sestavni del bo tudi
natančna predstavitev področja športne infrastrukture.
Tudi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri pripravi Programa za izvajanje
le-te za obdobje 2021-2027 pozornost namenja športni
infrastrukturi. Pri opredelitvi prednostnih naložb jo zavezujejo usmeritve Državnega zbora, da naj bo kohezijska
politika »še bolj usmerjena v strukturno preobrazbo in
industrijski prehod«. Hkrati morajo upoštevati naložbene
smernice Evropske komisije za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za Slovenijo ter
Priporočila Sveta za Slovenijo.
V kontekst športne infrastrukture se vključuje tudi
Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer skozi oblike trajnostnega razvoja. Velik potencial zmanjšanja rabe energije predstavlja spodbujanje naložb v energetsko sanacijo
stavb. V nacionalnem programu športa je to med drugim
merljivo skozi število zgrajenih in obnovljenih športnih
objektov po načelih trajnostnega razvoja.
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Aktivnosti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov so glede
dodelitve nadomestnih zemljišč v drugi polovici leta 2019
potekale na šestih upravnih enotah, in sicer po 1 zadeva
na UE Mozirje, UE Radovljica, UE Ljubljana ter UE
Grosuplje in po 2 zadevi na UE Maribor ter UE Kranj.
Vlada je leta 2014 pozvala takratno Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, takratno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, da kot drugostopenjski organi v vseh primerih
odločanja o rednem pravnem sredstvu zoper odločitve
upravnih enot po Zakonu o denacionalizaciji (ZDEN),
odločajo meritorno z upoštevanjem pravnih norm Zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP). Sočasno je bil
pozvan Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, da maksimalno intenzivira svoje aktivnosti pri
iskanju nadomestnih zemljišč v vseh tistih postopkih, ko je
vodenje in nadaljevanje postopkov po ZDEN na upravnih
enotah in ministrstvih vezano na odločitve in aktivnosti
tega sklada. Vlada je leta 2015 s sklepom podaljšala obdobje poročanja na šest mesecev, zato poročilo zajema
drugo polovico leta 2019.

najemnih stanovanj, kot tudi bodočimi investicijami v
javna najemna stanovanja. Prilagoditev sistema subvencioniranja najemnin, ki jo je SZ-2 ob tem predvideval, bi
zagotovila, da povišanje najemnin ne bi prizadelo socialno
ogroženih najemnikov, temveč bi se izdatki za bivanje
večini izmed njih znižali.
Več si lahko preberete TU.

106. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 106. dopisni seji med drugim
seznanila s trinajstim poročilom o poteku denacionalizacijskih postopkov na upravnih enotah v drugi
polovici leta 2019 in s sporočilom Evropske komisije
o naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor, glede
katerega pa od Evropske komisije želi dodatna pojasnila. Vlada RS pa je med drugim sprejela tudi odgovor
na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja.

Trinajsto poročilo o poteku
denacionalizacijskih postopkov na upravnih
enotah v drugi polovici leta 2019
Po podatkih upravnih enot, kjer postopki denacionalizacije
še niso zaključeni, sta bili na dan 31. 12. 2019 skupno
102 nepravnomočno rešeni zadevi, od tega po Zakonu
o denacionalizaciji (ZDEN) 94 zadev, po Zakonu o
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) pa 8 zadev. Število
nepravnomočno rešenih zadev se je na UE v času od 1. 7.
2019 zmanjšalo skupno za 8 (1. 7. 2019 jih je bilo 110).
Poročilo vsebuje tudi podatke MKGP, MOP ter MGRT
kot drugostopenjskih organov v vseh primerih odločanja
o rednem pravnem sredstvu zoper odločitve upravnih enot
o številu:
• pritožbenih postopkov zoper odločbe UE na posameznem ministrstvu na dan 1. 7. 2019 ter na dan
31. 12. 2019;
• izdanih odločb oziroma konkretnih upravnih aktov
posameznega ministrstva v zvezi s pritožbami zoper
odločbe UE v obdobju od 1. 7. 2019 do vključno
31. 12. 2019;
• izdanih meritornih odločb ter o številu izdanih odločb,
s katerimi je bila zadeva posameznim UE vrnjena v
ponovni postopek in odločanje.

Sporočilo Evropske komisije o naložbenem
načrtu za evropski zeleni dogovor
Evropska komisija je na Evropski parlament, Svet EU,
Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij naslovila sporočilo glede naložbenega načrta za evropski zeleni
dogovor. Naložbeni načrt za trajnostno Evropo je ključen
za uresničitev cilja Evropske komisije na področju podnebne in okoljske politike. Cilj je dosegljiv s kombinacijo
virov Proračuna EU, InvestEU, nacionalnih sredstev ter
tudi zasebnih sredstev, kjer je to primerno.
Prehod na podnebno nevtralno in zeleno gospodarstvo
bo podprt z mobilizacijo 1000 milijard evrov sredstev za
trajnostne naložbe, zaradi česar bo učinkovit, pravičen in
socialno uravnotežen.
Vlada je sprejela sklep, da želi Slovenija glede omenjenega
dokumenta od Evropske komisije dodatna pojasnila glede
vključitve virov v večletni finančni okvir 2021 – 2027.
Slovenija podpira ambiciozne cilje Evropske unije na podnebnem področju ter njen prehod v pravično in uspešno
družbo s sodobnim, konkurenčnim in z viri gospodarnim
gospodarstvom, brez neto emisij toplogrednih plinov do
leta 2050.
Slovenija se zaveda, da bo za odziv na podnebne in
okoljske izzive potrebno zagotoviti tudi vire za financiranje
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optimiziral proces upravljanja z razsvetljavo javnih površin
in cest in posledično izkazoval nižje stroške vzdrževanja.
Ustreznost določitve ciljne vrednosti letne porabe
električne energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih
površin na prebivalca občine oz. za razsvetljavo državnih
cest na prebivalca Slovenije bo predmet obravnave delovne skupine za novelacijo predpisa, ki ureja svetlobno
onesnaževanje, in ki je bila ustanovljena decembra lani s
sklepom ministra za okolje in prostor. Smiselnost trenutne
določitve ciljne vrednosti na prebivalca občine je vprašljiva
predvsem v tem, da so občine z veliko gostoto prebivalstva
v privilegiranem položaju glede na občine z razdrobljenim
prebivalstvom.
Inšpektorat RS za okolje in prostor je v letu 2018 v
okviru akcije nadzora »Svetlobno onesnaževanje - javna
razsvetljava« izvedel inšpekcijski nadzor nad svetlobnim onesnaževanjem pri upravljavcih razsvetljave javne
površine v 40 izbranih občinah. Inšpektorji so izvedli
celosten nadzor izvajanja določb predpisov, ki urejajo
svetlobno onesnaževanje okolja z razsvetljavo nepokritih
površin objektov javne infrastrukture v naseljih. Inšpektorji
so ugotovili, da od 40 občin v 27 občinah uporabljajo
svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je
enak 0 %. Ravno tako v 27 občinah letna poraba elektrike
vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ne
presega ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca, v ostalih
občinah jo presega. V sklopu akcije nadzora je bilo izdanih
19 inšpekcijskih odločb za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in izrečenih šest opozoril po Zakonu o inšpekcijskem
nadzoru ter izdani dve globi ter en opomin po Zakonu
o prekrških.

ukrepov. V tem smislu pozdravlja namero za vzpostavitev
Mehanizma za pravičen prehod, ki naj ne bi nikogar prezrl
in predlaga, da se skladno s tem opravi tudi revizija že
obstoječih instrumentov.
Slovenija se strinja, da bo za zagotavljanje trajnostnih
naložb ključna tudi taksonomija EU in merila tega klasifikacijskega sistema na ravni Evropske unije, s katerimi se
bo določilo, katere gospodarske dejavnosti se lahko štejejo
za okoljsko trajnostne, kar bo podjetjem in vlagateljem
omogočilo lažje odločanje o tem, v katere panoge usmeriti
svoje naložbe.
Slovenija je zadržana do predloga novega lastnega vira s
področja evropske sheme za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (ETS), saj omenjeni predlog ne prispeva k
poenostavitvi in preglednosti sistema lastnih virov, hkrati
pa njegovo uvedbo ocenjujemo kot administrativno zelo
zapleteno. Prav tako je Slovenija zadržana do vira na osnovi
nereciklirane plastike, saj ocenjuje, da tudi ta vir ne bi bil
pravičen in transparenten, hkrati pa bi pomenil dodatno
administrativno breme.
Slovenija si bo tudi sama prizadevala, da bo znotraj
preudarne javnofinančne politike zagotovila zadostna
nacionalna sredstva za sofinanciranje teh programov,
vendar natančnejša ocena deležev glede na posamezne vrste
instrumentov na osnovi tega dokumenta še ni možna in so
potrebna dodatna pojasnila. Ob tem pa se je treba zavedati
tudi, da je Slovenija kot država evro območja zavezana k
spoštovanju fiskalnih pravil v okviru Pakta stabilnosti in
rasti.
Slovenija od Evropske komisije želi tudi dodatna pojasnila glede postopkov pridobivanja sredstev za podporo
projektom.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje
v zvezi z nadzorom svetlobnega
onesnaževanja
Vlada med drugim odgovarja, da upravljavci razsvetljave
(občine), ki upravljajo s svojo razsvetljavo oz. so za upravljanje z razsvetljavo pooblastili pravne osebe (na primer
komunalna podjetja, elektro podjetja oz. distributerje) ali
samostojne podjetnike posameznike, na območju svoje
občine ne upravljajo samo z razsvetljavo javnih površin,
temveč tudi z na primer razsvetljavo cest, kulturnih spomenikov, športnih igrišč, v nekaterih primerih pa tudi z
razsvetljavo objektov za oglaševanje. Izvedbe razsvetljav
se med seboj zelo razlikujejo, zato bi morebitni enotni
upravljavec javne razsvetljave za celotno Slovenijo težko
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8 	novice združenja

NOVA KOALICIJSKA POGODBA
NAPOVEDUJE DVIG POVPREČNINE
Združenje občin Slovenije že od same ustanovitve dalje vse
vlade opozarja na problematiko finančne podhranjenosti
občin in na nujnost določitve višine povprečnine v znesku,
ki bi krila dejanske in ne povprečnih stroškov.
Prav tako zagovarjamo in z argumenti utemeljujemo
pomen investicijskih sredstev 21. člena Zakona o financiranju občin. Prepričani smo, da slednjega v zakonu ne
bi bilo več, če ZOS ne bi vztrajal na tem. Na zadnji seji
predsedstva Združenja občin Slovenije smo oblikovali
predloge s področja lokalne samouprave, regionalne politike in kohezijskih vsebin in jih posredovali potencialnim
koalicijskim partnerjem, ti pa so nas tekom pogajanj tudi
kontaktirali za dodatne informacije. To se odraža tudi v
vsebini koalicijske pogodbe.
Ta namreč napoveduje tudi dvig povprečnine. Ta naj bi se
za leto 2020 dvignila na 623,96 evra, za leto 2021 pa na
628,20 evra. Z optimizmom ugotavljamo, da se deloma
sledi predlogu Združenja občin Slovenije, ki je za leto
2020 predlagalo povprečnino v višini 658,80 evra ter za
leto 2021 v višini 668,10 evra. Neizpodbitno dejstvo je, da
bodo občine zagotovo imele toliko stroškov v prihodnjih
dveh letih. Spomnimo pa naj, da je z Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
določil povprečnino za leto 2020 v višini 589,11 evra, za
leto 2021 pa v višini 588,30 evra.

ELEKTRONSKI NASLOV IN MOBILNA
ŠTEVILKA ŽUPANJE OZ. ŽUPANA
Ministrstvo za javno upravo naproša vse občine, da
skladno z dogovorom na informativnem sestanku v
zvezi z izbruhom novega koronavirusa sars-cov-2, ki je
za predstavnike reprezentativnih združenj občin potekal
na Ministrstvu za zdravje v petek, 28.2.2020 ter skladno
s pripravami na ustrezno komunikacijo v primeru pojava
virusa v Sloveniji, na elektronski naslov gp.mju@gov.si
do 6. 3. 2020 sporočite elektronski naslov in mobilno
telefonsko številko županje oziroma župana.
Lahko pa zaprošene podatke posredujete na elektronski
naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si in bomo podatke
posredovali pristojnim.

PROJEKT ZA ZELENA MESTA
SKUPNEGA RAZISIKOVALNEGA
SREDIŠČA EVROPSKE KOMISJIJE
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli
obvestilo, da Skupno raziskovalno središče Evropske
komisije (JRC) išče 10 mest, ki bi sodelovala v projektu
BiodiverCities. Namen projekta je povečati uporabo zelene
infrastrukture, ker verjamemo, da pomembno prispeva h
kakovostnemu življenju v mestih. Prek sodelovanja s prebivalci želijo spodbujati inovativne pristope za povečanje
biotske raznovrstnosti in načrtovanje ter izvajanje zelene
infrastrukture v mestih po EU.
JRC vam v projektu ponuja pomoč pri krepitvi znanja o
participativnem načrtovanju mest, vodenju sestankov s
prebivalci, najem lokalnega strokovnjaka in podporo pri
'ozelenjevanju' mesta. Od sodelujočih mest se pričakuje, da
zagotovijo seznam potreb po naravnih, zelenih in vodnih
prostorih oz. biotski raznovrstnosti v mestu in zaledju ter
da podprejo participativni proces z lokalnimi deležniki
(npr. načrtovalci, civilno družbo, organizacijami).
Če bi v mestu pripravljeni podpirati participativno
načrtovanje zelene infrastrukture in mestnega zelenja, vabljeni k prijavi. Rok za prijavo je 4. marec 2020. Prijavo in več
informacij najdete na spletni strani: https://oppla.eu/callexpression-interest-collaborate-biodivercities-project.

JAVNI POZIV SLOVENSKIH ŽUPANOV
VODSTVOM PARLAMENTARNIH
STRANK
Slovenske županje in župani so objavili javni poziv vodstvom vseh parlamentarnih strank, ki si ga lahko v nadaljevanju preberete v celoti. Pozivu se je pridružilo preko
80 županj in županov.
»Prebivalci Slovenije živimo v občinah. Za kvaliteto
življenja je delovanje lokalne samouprave bistvenega pomena. Naloge, ki so naložene občinam, morajo biti zadostno
finančno podprte ter hkrati harmonizirane s funkcijami,
ki jih opravlja državna uprava.
Ugotavljamo, da sta zavrnitev zadostnega dviga povprečnin
ob sprejemanju proračunov za 2020 in 2021 ter nenaden
odstop vlade tik za tem negativno vplivala na delo občin.
Državna administracija se v nekaterih primerih sklicuje
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na tekoče posle, projekti stojijo. V primeru predčasnih
volitev, ki se sedaj ponujajo, bomo naslednjo delujočo
vlado dobili šele jeseni. V času prostega teka bodo stale
mnoge pomembne zadeve. Težave, ki jih spremljamo pri
počasnem črpanju sredstev iz skladov EU se bodo kvečjemu
povečale. Pogajanja o naslednjem 7 letnem proračunu
EU so v kritični fazi, vladni predstavniki pa se niti vseh
usklajevalnih sestankov ne udeležujejo na primerni ravni.
Še več zlasti napačna prioriteta sedanje finančne perspektive, ki daje absolutno prednost mehkim vsebinam, je
povsem neustrezna. Prav zato bi bilo nujno, da imamo
polno delujočo vlado, ki bo razumela probleme ljudi
in ki bi pripravila okvir prioritet za naslednjo finančno
perspektivo v smislu jasne prioritete vlaganj EU sredstev
v infrastrukturne projekte.
Zato podpisani župani slovenskih občin apeliramo na vse
slovenske parlamentarne stranke, da prenehajo s politiko
izključevanja na ideološki osnovi ter se začnejo resno
pogovarjati o sodelovanju za reševanje akutnih problemov,
ki pestijo naše občane. Na tej osnovi naj sestavijo novo,
vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala
za skupno dobro. Ki bo sposobna poskrbeti za normalno
delovanje vseh družbenih sistemov, vključno z zadostnim
financiranjem lokalne samouprave, uredila zakonsko podlago za dolgotrajno oskrbo, odpravila nered ter skrajšala
čakalne dobe v zdravstvu.
Verjamemo, da ta potreba obstaja zdaj in bo obstajala tudi
po morebitnih predčasnih volitvah, le da bodo v zadnjem
primeru nakopičeni problemi še večji. Res je škoda časa in
denarja, ki gresta v nič zaradi nesposobnosti medsebojnega
sodelovanja in pomanjkanja vključujoče politike slovenskih parlamentarnih strank. Na lokalni ravni obstajajo
v občinskih in mestnih svetih v različnih občinah zelo
različne, politično raznobarvne koalicije. V veliki večini
zelo dobro delujejo v skupno dobro. Zato pozivamo vse
parlamentarne stranke, da sledijo temu zgledu, pozabijo
na stare zamere in prično sodelovati.«

ter lokalnimi skupnostmi. Pripravljavci priročnika so bili
veseli predvsem nad odzivom lokalnih skupnosti.
Namen priročnika je, da bo dogodke, ki bodo v času
predsedovanja potekali na podministrski ravni, mogoče
izpeljati na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Zasnova
razlikuje med »vodilnimi destinacijami« in »spremljevalnimi destinacijami«, pri čemer so bile nastanitvene in
konferenčne zmogljivosti v mestih ključno merilo za
opredelitev vodilnih destinacij.
Destinacije, ki bodo zagotavljale spremljevalni program,
katerega sestavni deli bodo naravna in kulturna dediščina/
znamenitosti, kulturni program, promocijski program
in gospodarsko-znanstveni program, pa so pripravljavci
priročnika opredelili in vsebinsko oblikovali s pomočjo
lokalnih skupnosti.
Priročnik, ki se bo do samega predsedovanja po potrebi še
dopolnjeval, je pripravljen zlasti za pomoč vsem, ki bodo
sodelovali pri organizaciji dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Njegova elektronska oblika in siceršnja zasnova pa omogočata uporabo
priročnika vsakomur tudi po predsedovanju.
Priročnik »Košarica mest« je na voljo TU.

ELEKTRONSKE VLOGE ZA PRIDOBITEV
NARAVOVARSTVENIH SOGLASIJ IN
DOVOLJENJ ZA PRAVNE OSEBE
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Agencijo
RS za okolje vzpostavilo elektronske vloge za pridobitev
naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe.
Do sedaj so se vloge oddajale samo po pošti ali osebno
na ARSO. Od 23. 1. 2020 naprej pa poslovni subjekti
vloge lahko oddajo tudi preko portala SPOT, katerega cilj
je, da poslovnim subjektom omogoča hitro in enostavno
poslovanje z državo.
Vzpostavljenih je bilo sedem novih elektronskih vlog za
pridobitev naslednjih soglasij in dovoljenj:
• naravovarstveno soglasje in naravovarstveni pogoji,
• dovoljenje za uvoz, izvoz in potrdilo o ponovnem
izvozu (CITES),
• dovoljenje za pridobitev EU potrdila za trgovanje z
živalmi in rastlinami ter njihovimi deli ali izdelki iz
njih,

PRIROČNIK »KOŠARICA MEST«
Vlada RS je v luči priprav na predsedovanje Slovenije
Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 pripravila
priročnik »Košarica mest«. Priročnik je pripravila Projektna
skupina za koordinacijo priprav in izvedbe predsedovanje
Svetu EU, v sodelovanju z ministrstvi in drugimi deležniki
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• dovoljenje za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih
vrst,
• dovoljenje za izjemna ravnanja v podzemnih jamah,
• dovoljenje za gojitev živali prostoživečih vrst,
• postopek predhodne presoje vplivov na okolje
Pred pričetkom izpolnjevanja vloge se je najprej potrebno
prijaviti v portal SPOT (eVEM), ki je dostopen TU. Za
prijavo je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo. V samo
vlogo sistem samodejno vpiše vse uporabnikove podatke,
ki so že na voljo. Vlagatelj izpolni preostala polja, doda
morebitne priloge in vlogo elektronsko odda ter nato
spremlja tudi njen status.
V kolikor vloge ne bo urejal zakoniti zastopnik podjetja
oz. poslovnega subjekta, mora pred oddajo vlog pooblastiti
ustrezno osebo. Več informacij o pooblaščenju za delo na
portalu SPOT (eVEM) je na voljo TU.

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
17.Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije v letu 2020 – 5. 3. 2020, 8. 5. 2020
18.Inovativni pristopi k razvoju mest in regij s kulturnim
turizmom – rok 12. 3. 2020
19.Kultura brez meja – spodbujanje sodelovanja na
področju inovacij in raziskav med evropskimi muzeji
in spomeniškimi območji – 12. 3. 2020
20.Evropski kompetenčni center za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij – 12. 3. 2020
21. Kuratorstvo digitalnih vsebin in napredna digitalizacija – 12. 3. 2020
22.Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/2020 – 15.
3. 2020
23. Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za
delovanje na področju kulture 2020« – 16. 3. 2020
24.Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem
obdobju 2020-2021 – 23. 3. 2020
25. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in
pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 – 27. 3.
2020
26.Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
(oznaka JOB_2020) – 30. 3. 2020, 15. 6. 2020, 14.
9. 2020, 16. 11. 2020
27.Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih
destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih
turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 - 20.
4. 2020
28.Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
4« - 5. 5. 2020
29.Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških
raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo b letu 2020 sofinancirala
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10 KORISTNE INFORMACIJE

Republika Slovenije iz proračuna, namenjenega za
kulturo – 31. 5. 2020
30.1. 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
-14. 5. 2020
31.Povezovanje kulture in avdiovizualnih vsebin s
pomočjo digitalizacije – 14. 5. 2020
32. Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4.
gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru
Dogovora za razvoj regije – 30. 9. 2020
33.Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
34.LIFE - 31. 12. 2020

NAVODILA ZA IZVEDBO PROJEKTA
WiFi4EU
Ministrstvo za javno upravo nas je seznanilo z objavo
navodil za izvedbo projekta WiFi4EU. Zbir informacij
služi kot natančno navodilo občinam in predvsem izbranim izvajalcem WiFi 4EU projekta, zato se poziva tudi
občine, da navodila posredujejo svojim izvajalcem projekta
WiFi4EU.
Iz MJU pa so nam prav tako sporočili, da naj bi bil predvidoma konec marca oz. v začetku aprila 2020, bil izveden
4. krog izbora občin za bone v okviru WiFi4EU pobude.
Navodilo je na voljo TU.

35.Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
36.Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
- C1 2018

ANALIZA POTREB SLOVENSKIH OBČIN
NA PODROČJU DIGITALIZACIJE

37.Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021

Ministrstvo za javno upravo je na vse občine naslovilo
vprašalnik, s katerim želijo ugotoviti potrebe in dejansko
stanje na področju digitalizacije. Rezultati vprašalnika bodo
uporabljeni kot podlaga za pripravo ukrepov Ministrstva
za javno upravo na področju pametnih mest in skupnosti
ter tudi za pripravo strateških dokumentov za prihajajočo
finančno perspektivo od katerih bo odvisno nadaljnje
financiranje tega področja.
Ministrstvo naproša, da občina izpolni samo en vprašalnik.
Predlagajo, da se za izpolnjevanje vprašalnika posvetujete
s sodelavci, ki so v vaši občini zadolženi za tovrstne teme
in opravite predhodno analizo stanja potreb v občini na
področju digitalizacije. V Sloveniji take analize še niso
opravili zato bodo pridobljeni podatki izrednega pomena
za občine. V pomoč so vam lahko gradiva, ki so jih za vas
pripravili v okviru delavnic, ki se izvajajo po Sloveniji,
gradiva so dostopna na http://4pdih.com/gradiva/.
Zavedajo se, da so občine zelo različne po velikosti, strukturi in se soočajo z različnimi izzivi, tako da navedeni
primeri morda ne bodo ustrezali vsem občinam v enaki
meri. Naprošajo, da izpolnite vprašalnik, upoštevajoč
vaše stanje in potrebe. Pri vsakem sklopu imate tudi
možnost, da zapišete ideje ali primere, ki v vprašalniku
niso zajeti. Vprašalnik se nahaja na https://forms.
gle/4thJBAYxBFJPon4z5.
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Za kakršnakoli vprašanja se obrnite na ekipo 4PDIH in
z veseljem vam bodo pomagali in svetovali kako najbolje
pristopiti k vprašalniku. Kontaktna oseba je Argene
Superina dosegljiva na E-naslovu argene@4pdih.com in
na telefonu: 01 4768 143.
Rok za izpolnitev vprašalnika je 12. 3. 2020.

v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
Prejeta pojasnila si lahko v celoti preberete TU.

LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA
PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116.
ČLENA GRADBENEGA ZAKONA
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi pozivov s
strani občin za podajo mnenje o ustreznosti elaboratov
lokacijske preveritve in prošenj za podajo stališč glede
uporabe lokacijskih preveritev v primeru legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih. Iz pregledanih primerov
izhaja, da gre v večini primerov za povsem neprimerno
uporabo instrumenta lokacijske preveritve in da bi bilo
treba dodatno pojasniti določbe zakonodaje, ki se nanaša
na legalizacijo objektov zgrajenih na kmetijskih zemljiščih
po 1. 1. 1998 in s končanimi grobimi gradbenimi deli
pred 1. 6. 2018
Pojasnilo je dostopno TU.

ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU
2020 – ZDDO-H
Ministrstvo za javno uprav je poslalo obvestilo o objavi
Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v
državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO-H), ki bo stopil
v veljavo 22. 2. 2020.
Novela zakona je spremenila določbi 38. in 39. člena
ZDDO, ki določata kriterije za odmero letnega dopusta,
prehodna določba zakona pa določa, da se določbi 1. in
2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta
za koledarsko leto 2020.
Obvestilo je dostopno TU.

DODATNO POJASNILO MF V ZVEZI Z
IZVAJANJEM 80.ČLENA ZJF
Z Ministrstva za finance smo prejeli dodatna pojasnila
v zvezi z izvajanjem 80. člena Zakona o javnih financah
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Novoizvoljeni prvi podpredsednik Vasco Ilídio Alves
Cordeiro je v govoru po izvolitvi povedal: „Moja izvolitev
potrjuje, da v tej instituciji štejejo vse regije in mesta, ki
bi morali ne glede na oddaljenost, velikost ali bogastvo
imeti aktivno vlogo v evropskem projektu. EU mora biti
gonilna sila za uresničitev obetavne prihodnosti in zavihati
bomo morali rokave, da bodo pri tem vse regije in mesta
imeli svojo vlogo. Njihov prispevek je odločilen, da bo
EU lahko uresničila svoj cilj, da nihče ne bo zapostavljen.
Izzivi, ki so pred nami, zahtevajo drznost in pogum. Kot
novi prvi podpredsednik si bom prizadeval, da se bo slišal
glas lokalnih in regionalnih oblasti.“
Nato se je novo predsedstvo sestalo na prvi seji, po njej
pa se je nadaljevalo plenarno zasedanje, na katerem so
potekala razprava o različnih političnih temah, med
drugim o konferenci o prihodnosti Evrope, ki se je bo
udeležila podpredsednica Evropske komisije Dubravka
Šuica, pristojna za demokracijo in demografijo. Plenarna
skupščina je razpravljala in glasovala tudi o resolucijah in
spodaj navedenih mnenjih.

138. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA
REGIJ
Plenarno zasedanje februarja 2020 je bilo hkrati tudi
konstitutivno ob začetku sedmega mandatnega obdobja
Evropskega odbora regij. Zasedanja so se udeležili tudi
člani slovenske delegacije.
Prvi dan zasedanja, ki je potekal v torek, 11. februarja, je
bil namenjen konstituiranju Evropskega odbora regij v
novi sestavi ter sprejetju dnevnega reda in volilnih pravil. V
sredo, 12 februarja so potekale volitve predsednika, prvega
podpredsednika ter drugih podpredsednikov in članov
predsedstva. Za predsednika Evropskega odbora regij je bil
izvoljen Grk Apostolos Tzitzikostas (EPP). Guverner grške
regije Osrednja Makedonija bo tako naslednji dve leti in
pol vodil skupščino lokalnih in regionalnih izvoljenih politikov EU. Člani Odbora so na prvem plenarnem zasedanju
v novem petletnem mandatu za prvega podpredsednika
izvolili Portugalca Vasca Ilídia Alvesa Cordeira, predsednika regionalne vlade Azorov.
Novi predsednik je v govoru pred 329 člani iz 27 držav
članic EU predstavil tri prednostne naloge svojega
mandata:
„Prvič, Evropska unija mora služiti svojim državljanom
in krajem, kjer živijo – njihovim vasem, mestom in regijam. Podpirati moramo teritorialno kohezijo, inovacije in
podjetništvo ter poiskati verodostojne rešitve za solidarno
upravljanje migracij. Drugič, regije in mesta se morajo
osredotočiti na razumevanje korenite preobrazbe v okviru
sedanje zelene, digitalne in demografske revolucije ter se odzvati nanjo. In tretjič, okrepiti moramo evropsko demokracijo
ter v njeno središče postaviti regije in mesta, da bi Evropo
približali ljudem.“
Predsednik je dejal, da bi brexit moral biti EU v svarilo
ter da bi morala biti EU bolj učinkovita pri odzivanju
na potrebe državljanov. „Kot izvoljeni lokalni in regionalni
politiki moramo poskrbeti, da bo Evropska unija dosegla
srca tistih, ki se počutijo zapostavljene ali pozabljene. Svoje
odločitve mora sprejemati čim bliže državljanom, da bi
izboljšala njihovo življenje. Poskrbeti moramo za to, da bo
ukrepala in izpolnila pričakovanja državljanov ter ponovno
pridobila njihovo zaupanje. EU mora dokazati, da zna
poslušati in se je sposobna spremeniti.“

• Mnenje Širitveni sveženj 2019 , poročevalec Jaroslav
Hlinka (SK/PES)
• Mnenje Prispevek regij in mest k razvoju Afrike ,
poročevalec Robert Zeman (CZ/EPP)
• Mnenje Krepitev pravne države v Uniji – Načrt za
ukrepanje , poročevalec Franco Iacop (IT/PES)
• Mnenje Za trajnostne soseske in majhne skupnosti
– okoljska politika na podobčinski ravni , Gaetano
Armao (IT/EPP)
• Mnenje Beg možganov v Evropski uniji: soočanje s tem
izzivom na vseh ravneh , poročevalec Emil Boc (RO/
EPP)
• Mnenje Kultura v bolj ambiciozni Uniji: vloga regij in
mest , poročevalec Vincenzo Bianco (IT/PES)
Evropski odbor regij je sprejel mnenje Za trajnostne soseske
in majhne skupnosti – okoljska politika na podobčinski
ravni , ki ga je pripravil poročevalec Gaetano Armao (IT/
EPP) , podpredsednik in deželni odbornik za gospodarstvo
na Siciliji ter predsednik medregionalne skupine OR za
otoške regije .
Poročevalec Armao je dejal: „Kot skupščina lokalnih
in regionalnih oblasti EU imamo nalogo, da prenašamo
sporočila podobčinskih skupnosti in podpiramo pobude, s
katerimi bodo te skupnosti postale bolj cvetoče in trajnostne.
Poiskati moramo prilagojene mehanizme, da se bomo lahko
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lotili konkretnih okoljskih izzivov, s katerimi se soočajo skupnosti pod občinsko ravnjo, najsi gre za majhne otoke, mestna
okrožja ali neposeljena gorska območja. Najprej moramo
poenostaviti in racionalizirati pravila o upravičenosti, s čimer
bomo spodbudili neposredno udeležbo podobčinskih subjektov
v okoljskih programih EU.“
Člani opozarjajo, da imajo podobčinske skupnosti le malo
nadzora nad odločitvami, povezanimi z glavnimi vidiki
ekološkega prehoda, kot so promet, odpadki, gospodarjenje z vodo in kakovost zraka. Člani so se strinjali, da jih
je treba upoštevati v mnenjih OR. Odbor poziva Evropsko
komisijo, naj prouči predlog o uvedbi evropskega dneva
trajnostnih vasi in soseščin , s katerim bi promovirali in
spodbujali neposredno udeležbo skupnosti na poti Evrope
k podnebni nevtralnosti.
OR poziva, naj se z ukrepi in mehanizmi čim bolj izkoristi
pozitiven učinek okoljskih politik EU na podobčinski
ravni. Člani predlagajo, da se pripravijo posebni razpisi
in delovni programi, s katerimi bi pospešili prehod na
energijo iz obnovljivih virov ter dali večjo veljavo novim
participativnim shemam in skupnostni dinamiki, s tem pa
okrepili trajnostni razvoj na lokalni ravni. EU trenutno
podpira razvojne strategije na podobčinski ravni s posebnimi pobudami, kot so lokalne akcijske skupine v okviru
pobude LEADER .
V Evropi se pojavlja zelo veliko različnih institucionalnih
oblik in izrazov, ki se nanašajo na podobčinsko raven. Za
skupnosti na tej ravni se med drugim uporabljajo izrazi, kot
so zaselek, soseska, okrožje, četrt, sektor, vas, župnija, okraj.
Ne glede na to, ali govorimo o gosto poseljenih mestnih
okrožjih, majhnih otokih ali gorskih vaseh, se podobčinske
skupnosti soočajo s posebnimi okoljskimi izzivi in pogosto
nimajo zmogljivosti in virov, da bi jih rešile.
Člani pozivajo, naj se v okoljskih politikah EU upoštevajo
potrebe vseh vrst skupnosti, kar je skladno z mnenjem OR
z naslovom Osmemu okoljskemu akcijskemu programu
naproti . Skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov
EU se zavezuje k začetku dialoga z Evropsko komisijo, tudi
v okviru tehnične platforme za sodelovanje na področju
okolja, s ciljem da bi bile majhne skupnosti pod občinsko
ravnjo ustrezno upoštevane pri izvajanju specifičnih
okoljskih politik EU. S tem bi lahko nadgradili obstoječa
prizadevanja za zagotavljanje smernic in orodij.
Sprejeto mnenje se navezuje na študijo, v kateri je podan
pregled okoljske vloge podobčinskih skupnosti v vseh
državah članicah.

Evropska komisija je objavila poročilo o dejavnostih
Solidarnostnega sklada EU za leti 2017 in 2018. Komisija
je v letih 2017 in 2018 prejela skupaj 15 zahtev za uporabo
sredstev Sklada, od katerih jih je bilo 12 sprejetih. Skupni
znesek dodeljene finančne pomoči je znašal 1,35 milijarde
evrov, vključno z doslej največjim prispevkom v višini 1,2
milijarde EUR za pomoč po potresih v osrednji Italiji leta
2017.
Evropski solidarnostni sklad je bil ustanovljen leta 2002
kot odziv na hude poplave v srednji Evropi. Države članice
lahko zaprosijo za podporo iz Sklada, če skupna škoda,
ki jo je povzročila nesreča, preseže določen prag. Sklad je
do zdaj mobiliziral več kot 5,5 milijarde evrov za intervencije ob 87 naravnih nesrečah v 23 državah članicah
in 1 državi pristopnici. Države članice, ki jih je prizadela
naravna nesreča, lahko zaprosijo za dodatno podporo EU
med drugim prek mehanizma EU na področju civilne
zaščite in RescEU.
Več si lahko preberete TU.

DVA NOVA PILOTNA UKREPA
EVROPSKE KOMISIJE
Komisija se začela dva nova pilotna ukrepa, ki bosta
okrepila vključenost državljanov in državljank v izvajanje
kohezijskih projektov na terenu. Cilj je podpreti dejavno
sodelovanje državljanov in organizacij civilne družbe pri
načrtovanju, vlaganju in spremljanju sredstev EU, da bi
se na koncu zagotovili boljši rezultati.
V okviru prvega pilotnega ukrepa bodo organi, ki
upravljajo sredstva EU, prejeli vrhunsko strokovno
svetovanje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) in prilagojeno pomoč pri oblikovanju
novih pobud za vključevanje državljanov ter spodbujanje
preglednosti in odgovornosti. Danes je bil odprt razpis
za organe upravljanja, ki želijo sodelovati v tej pobudi.
V okviru drugega pilotnega ukrepa bo Komisija namenila
250 000 evrov za financiranje na lokalni ravni, ki naj bi podprlo inovativne ideje in pobude za vključevanje državljanov,
ki bi izhajale zlasti iz manjših in lokalnih organizacij civilne
družbe. Ukrep bo namenjen preizkušanju novih pristopov
za vključevanje državljanov ter spodbujanju, pospeševanju
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in podpiranju njihovega sodelovanja v kohezijski politiki,
da bi se zagotovilo boljše izvajanje projektov in močnejši
občutek zaslužnosti za rezultate teh projektov med
državljani. Razpis za predložitev predlogov organizacij bo
odprt v naslednjih tednih.
Kohezijska politika je s skupnim proračunom v višini več
kot 350 milijard evrov glavna naložbena politika EU in
eden od njenih najbolj konkretnih izrazov solidarnosti. Za
uspeh teh naložb so ključne stabilne institucije in dobre
upravne zmogljivosti. Državljani imajo pomembno vlogo
pri zagotavljanju večje preglednosti in odgovornosti javnih
organov ter povečanju učinkovitosti in uspešnosti javnih
naložb.
Več si lahko preberete TU.

vode, spodbujanju trajnostnega financiranja in povečanju
odpornosti proti podnebnim spremembam v Evropi.
Več si lahko preberete TU.

30 LET DELOVANJA PROGRAMA
INTERREG
V letu 2020 obeležujemo 30 let delovanja programa
Interreg, katerega cilj je spodbujanje teritorialnega sodelovanja med obmejnimi regijami. Ob tej obletnici je
evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira
v posebni izjavi poudarila: »… Interreg je v zadnjih 30
letih po zaslugi številnih projektov, ki jih je podprla EU,
zbližal več kot 170 milijonov Evropejcev in Evropejk v
obmejnih regijah, izboljšal njihovo življenje in ustvaril nove
priložnosti za sodelovanje. Trideset let njegovega delovanja
praznujemo v odločilnem trenutku zgodovine EU. Soočamo
se z resnimi globalnimi in lokalnimi izzivi, zato moramo
ponovno pridobiti zaupanje državljanov in zagotoviti, da
bomo uresničili zadane cilje. Interreg si že 30 let prizadeva, da ne bi bil nihče prezrt. Evropo gradi z malimi, a
gotovimi koraki. To poslanstvo nameravamo nadaljevati
tudi v prihodnje, hkrati pa izkoristiti to slovesno priložnost
za ponoven razmislek in nov zagon za eno od temeljnih
vrednot v Evropski uniji: duh sodelovanja, ki ga oplaja
trdno prepričanje, da smo skupaj močnejši.«

NALOŽBA V PROJEKTE V OKVIRU
PROGRAMA LIFE ZA OKOLJE IN
PODNEBNE UKREPE
Evropska komisija je napovedala naložbo v višini 101,2
milijona evrov za najnovejše projekte v okviru programa
LIFE za okolje in podnebne ukrepe. S financiranjem bo
podprla deset velikih okoljskih in podnebnih projektov
na Cipru, v Estoniji, Franciji, Grčiji, na Irskem, v Latviji,
na Slovaškem, Češkem in v Španiji, ki bodo pripomogli k
prehodu Evrope na trajnostno gospodarstvo in podnebno
nevtralnost.

Evropsko teritorialno sodelovanje, ki se je začelo izvajati leta 1990 in je bolj znano kot program Interreg, je
emblematičen program kohezijske politike, ki zagotavlja
okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjave politik
med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji v
različnih državah članicah. Glavni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je spodbujanje skladnega gospodarskega,
socialnega in teritorialnega razvoja Unije kot celote.
Več si lahko preberete TU.

Integrirani projekti izboljšujejo kakovost življenja
državljank in državljanov, saj državam članicam pomagajo
zagotavljati skladnost z zakonodajo EU na šestih področjih,
ki zajemajo naravo, vodo, zrak, odpadke, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam.
Ti projekti podpirajo usklajeno izvajanje okoljske in
podnebne zakonodaje na velikih območjih ter pridobivajo
sredstva iz drugih virov EU ter od nacionalnih in regionalnih akterjev in zasebnih vlagateljev. Z naložbo iz programa
LIFE bo mobiliziranih tudi 6,5 milijarde evrov dodatnih
sredstev, saj lahko države članice uporabijo tudi druge vire
financiranja EU, vključno s kmetijskimi, regionalnimi in
strukturnimi skladi ter programom Obzorje 2020, pa tudi
nacionalne sklade in naložbe zasebnega sektorja.
Veliki projekti bodo podprli evropski zeleni dogovor
in cilj EU, da postane prva podnebno nevtralna celina
do leta 2050. Pripomogli bodo k obnovitvi in ohranitvi
ekosistemov in vrst, od katerih smo vsi odvisni, prehodu
na krožno gospodarstvo, izboljšanju kakovosti zraka in

DRUGI KROG RAZPISA ZA NAZIV
EVROPSKE PRESTOLNICE KULTURE ZA
LETO 2025 V SLOVENIJI
Ljubljana, Nova Gorica, Piran in Ptuj so se uvrstili v drugi
krog razpisa za naziv evropske prestolnice kulture za leto
2025 v Sloveniji. Na razpis sta se poleg naštetih mest prijavila še Kranj in Lendava, priporočilo za ožji izbor pa je
pripravila skupina 12 neodvisnih strokovnjakov. Mesta,
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ki so se prebila v ožji izbor, bodo do konca te jeseni lahko
dopolnila svoje prijave. Strokovni svet se bo potem zopet
sestal in decembra letos za naziv evropska prestolnica
kulture za leto 2025 predlagal eno mesto.
V letu 2025 bo Slovenija tako že drugič prispevala mesto,
ki bo nosilo prestižni naslov evropske prestolnice kulture.
Ta naziv je že pripadel Mariboru, ki je nato s partnerskimi
mesti – Mursko Soboto, Novim mestom, Ptujem, Slovenj
Gradcem in Velenjem – kulturno obarval celotno leto
2012. Trenutno tudi v Nemčiji poteka izbor nemškega
mesta, ki bo druga evropska prestolnica kulture v letu
2025.
Evropska prestolnica kulture je danes med najbolj prepoznavnimi pobudami na področju kulture v Evropi.
Mesta so izbrana na podlagi kulturnega programa, ki
mora imeti izrazit evropski vidik, spodbujati udeležbo in
dejavno udejstvovanje mestnih prebivalcev ter prispevati
k dolgoročnemu razvoju mesta in okoliških regij. Naziv
evropske prestolnice kulture je tudi odlična priložnost, da
mesta spremenijo svojo podobo, se umestijo na svetovni
zemljevid, privabijo več turistov in ponovno razmislijo o
svojem razvoju s pomočjo kulture. Naziv vpliva ne le na
kulturno, temveč tudi na socialno in gospodarsko življenje
mesta in regije. Letošnji evropski prestolnici kulture sta
hrvaška Reka in irski Galway. Elefsina (Grčija), Temišvar
(Romunija) in Novi Sad (Srbija) bodo imeli ta naziv leta
2021, Kaunas (Litva) in Esch-sur-Alzette (Luksemburg)
leta 2022, Veszprém (Madžarska) leta 2023, Tartu
(Estonija), Bad Ischl (Avstrija) in Bodo (Norveška) pa
leta 2024.
Več informacij je na voljo TU.
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