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O B Č I N S K I    S V E T 
 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
 

ZADEVO:  ZAKLJUČNA POROČILA INTERESNIH ZDRUŽENJ OBČIN SLOVENIJE 
ZA LETO 2016: 
a) Skupnost občin Slovenije 
b) Združenje občin Slovenije 

 
    
Gradivo pripravil:   

- Skupnost občin Slovenije 
- Združenje občin Slovenije 

 
Predstavnik predlagatelja na seji: Sandra Barachini  
 
Gradivo so obravnavali:  

- Odbor za gospodarski razvoj Občine Laško, dne 10. 5. 2017 
- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 10. 5. 2017   
 

Pristojnost in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15 – UPB1). 
 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2016, v 
predloženi vsebini.    
 
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2016, v 
predloženi vsebini.    
 
 
 
Obrazložitev: 

Skupnost občin Slovenije je največje in najstarejše reprezentativno združenje lokalnih skupnosti 
v Sloveniji, ki šteje 178 občin članic. Temeljno poslanstvo SOS je zastopanje interesov občin 
članic, povezovanje in vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja, širjenja dobrih praks, znanj in 
izkušenj. Kot zastopnik interesov občin skrbi za enotno usmerjeno nastopanje v razmerju do 
državnih organov in institucij.  
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Združenje občin Slovenije (ZOS) je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status 
reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov in šteje 144 občin članic. Zastopa interese 
občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami 
doma in v tujini.  
 
Osnovne naloge interesnih združenj so: 

- zastopanje občin pred državnimi organi in drugimi institucijami,   
- organiziranje delovnih posvetov, seminarjev, delavnic, konferenc in drugih srečanj, 
- spremljanje zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki posega na delovanje občin, 
- oblikovanje predlogov, pripomb, amandmajev oziroma pobud na področju predpisov, ki 

posegajo v delovanje lokalne samouprave,  
- izmenjava izkušenj in krepitev lokalne samouprave na vseh ravneh, organiziranje 

razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, 
- zastopanje interesov občin na ključnih področjih, kot je financiranje občin in skladen 

regionalni razvoj - pomembna vloga združenj so vsakoletna pogajanja o povprečnini, ki 
določa višino prihodkov občin, 

- sodelovanje z Vlado RS, Državnim zborom RS in Državnim svetom RS,  
- zastopanje lokalnih skupnosti v postopku sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v 

občinskih javnih službah,  
- zagotavljanje in posredovanje sprotnih informacij (vsakodnevne novice, elektronsko 

glasilo), … 
 

Občine sofinancirajo delovanje SOS v višini 0,15 EUR/prebivalca, in sicer v dveh obrokih.   

Občina Laško je članica SOS od leta 1999. V letu 2016 je za sofinanciranje delovanja 
zagotovila sredstva v višini 1.988,40 EUR.  

 
Občine sofinancirajo delovanje ZOS v dveh obrokih. Fiksni del članarine za vse občine članice 
znaša 622,45 EUR, variabilni del pa je odvisen od števila prebivalcev in znaša 0,055 EUR za 
občine, ki imajo več kot 30.000 prebivalcev oz. 0,088 EUR za ostale občine, pomnoženo s 
številom prebivalcev.    
 
Občina Laško je članica ZOS od leta 2008. V letu 2016 je za sofinanciranje delovanja zagotovila 
sredstva v višini 1.854,10 EUR.  
 
Zaradi splošne informacije o delovanju Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije v 
letu 2016 se bo s poročiloma seznanil tudi občinski svet.  
 

          
Župan Občine Laško 

                Franc Zdolšek 
 
 
 

Priloge: 

 Poročilo o delu Skupnosti občin Slovenije za leto 2016  

 Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2016  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU SOS 

ZA LETO 2016 
 

 

  



 

 

Organigram SOS 

 

 

Občine članice SOS 
V Skupnost občin Slovenije se je v letu 2016 včlanila občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, 

izčlanila pa občina Trebnje, tako je število 178 občin rednih članic ostalo enako prejšnjemu 

letu.  



 

 

 

Predstavljamo novo občino članico: Sveti Jurij v Slovenskih goricah  

Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah leži na skrajnem 

vzhodnem delu zahodnih Slovenskih goric. Njena 

površina znaša 34 km2 na kateri živi 2187 prebivalcev 

v 599 gospodinjstvih. V občini prevladujejo kmetje, 

industrije ni, so pa storitvene dejavnosti s področja 

gradbeništva, trgovine, avtoprevozništva, ličarstva, 

krovstva, mizarstva, gostinstva in dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah. Sredi gričastega jedra občine 

stoji gotska cerkev sv. Jurija iz 16. stoletja, največji 

kulturno-arhitekturni spomenik v kraju. Tudi grb občine krasi Sv. Jurij, zaščitnik viničarjev, 

viteških redov, tabornikov, kmetov, rudarjev, lončarjev, sodarjev, ujetnikov, popotnikov in 

konjenikov. 

Kdo je kdo 

Predsedstvo SOS 

 
Redne članice znotraj posamezne sekcije izvolijo izmed svojih članic predsedstvo in 

predsednika ter podpredsednika sekcije. Predsedstvo sekcije šteje 9 članov in predsednika, ki 

se izvolijo z večino glasov prisotnih članic. Predsedstvo sekcije mestnih občin šteje toliko 

članov kot je mestnih občin in te izmed sebe izvolijo predsednika. Predsedstvo SOS 

sestavljajo predsedniki sekcij občin in člani predsedstva sekcij vseh treh skupin občin.  

 

V letu 2016 so bile članice in člani Predsedstva sledeči: 



 

 

PREDSEDNIK SOS 2016 

DR. IVAN ŽAGAR (od 1.1.2016 do 7.9.2016) 

BOJAN KONTIČ (od 7.9.2016 do 31.12.2016) 

PREDSEDSTVO SOS 2016 

SEKCIJA MESTNIH 

OBČIN 

SEKCIJA OBČIN S SEDEŽI 

UPRAVNIH ENOT 
SEKCIJA OSTALIH OBČIN 

PREDSEDNIK PREDSEDNIK PREDSEDNIK 

Bojan Kontič, MO 

VELENJE 

dr. Ivan Žagar, 

SLOVENSKA BISTRICA 

Branko Ledinek, RAČE 

FRAM 

PODPREDSEDNIK PODPREDSEDNICA PODPREDSEDNIK 

dr. Andrej Fištravec, MO 

MARIBOR 

Mojca Čemas Stjepanovič, 

ČRNOMELJ 

Marjan Kardinar, 

DOBROVNIK 

ČLANI ČLANI ČLANI 

Bojan Šrot, MO CELJE Ivan Molan, BREŽICE 
Franc-Franjo Golob, 

VUZENICA 

Boris Popovič, MO KOPER 
Janez Kramberger, 

LENART 

Dušan Strnad, IVANČNA 

GORICA 

Boštjan Trilar, MO KRANJ Janko Kos, ŽALEC Aco Franc Šuštar, VODICE 

Matej Arčon, MO NOVA 

GORICA 
Srečko Ocvirk, SEVNICA 

mag. Stanislav Glažar, 

HAJDINA 

Gregor Macedoni, MO 

NOVO MESTO 

Marijana Cigala, 

DRAVOGRAD 
Peter Misja, PODČETRTEK 

Miran Senčar, MO PTUJ 
mag. Marko Diaci, 

ŠENTJUR 
Marko Mravlja, NAKLO 

Andrej Čas, MO SLOVENJ 

GRADEC 

Tadej Beočanin, 

AJDOVŠČINA 
Jože Kužnik, POLZELA 

dr. Aleksander Jevšek, MO 

MURSKA SOBOTA 
Marko Rupar, CERKNICA 

mag. Boris Podvršnik, 

ZREČE 

 

Predsedstvo SOS se je v letu 2016 sestalo na 6. rednih sejah in dveh skupnih sejah s 

sorodnima združenjema. Članice in člani predsedstva so obravnavali varnostno situacijo v 

Evropski uniji in Sloveniji ter vlogo občin in mest, se usklajevali glede višine povprečnine za 

leti 2017 in 2018, govorili o strategiji lokalne samouprave, evropskih sredstvih za potrebe 

občin in dogovorih za razvoj regij, predlogu Zakona o lokalni samoupravi, predlogu Zakona 

o javnih financah, predlogih nove prostorske in gradbene zakonodaje, sistemskih 

priporočilih za odmero NUSZ, problematiki razdeljevanja deleža omrežnine za vodo po 

občinah pri skupnih investicijah v vodovodno omrežje, davčnih blagajnah, o ukinjanju 



 

 

krajevnih uradov v upravnih enota ter se opredelili do vpisa pravice do pitne vode v Ustavo 

RS in pobude »TTIP Free Zone« – občine brez tajnih sporazumov. 

Glavni odbor SOS 

Glavni odbor je izvršilni organ SOS, sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki 

posameznih sekcij občin in generalni sekretar. Glavni odbor med drugim spremlja aktualne 

zadeve s področja delovanja SOS in se nanje odziva, spremlja operativno izvajanje programa 

SOS, predstavlja SOS v odnosu do državnih organov in drugih organov o vprašanjih lokalne 

samouprave v primerih, ko ni mogoče sklicati predsedstva SOS. 

GLAVNI ODBOR SOS 

SEKCIJA MESTNIH 

OBČIN 

SEKCIJA OBČIN S SEDEŽI 

UPRAVNIH ENOT 
SEKCIJA OSTALIH OBČIN 

PREDSEDNIK PREDSEDNIK PREDSEDNIK 

Bojan Kontič, MO 

VELENJE 

dr. Ivan Žagar, 

SLOVENSKA BISTRICA 

Branko Ledinek, RAČE 

FRAM 

PODPREDSEDNIK PODPREDSEDNICA PODPREDSEDNIK 

dr. Andrej Fištravec, MO 

MARIBOR 

Mojca Čemas Stjepanovič, 

ČRNOMELJ 

Marjan Kardinar, 

DOBROVNIK 

GENERALNA SEKRETARKA SOS 

Jasmina Vidmar 

 

Glavni odbor se je v letu 2016 sestal na 2 rednih sejah.  

Delovna telesa SOS 
Predsedstvo SOS kot svoja delovna telesa ustanovi komisije in delovne skupine, ki 

obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja SOS. S sklepom o ustanovitvi 

delovnega telesa predsedstvo opredeli njihovo sestavo in delovno področje. Delovna telesa 

obravnavajo strokovna vprašanja iz svojega področja, pripravljajo strokovna gradiva in 

pripomočke za delo članic, organizirajo razne oblike izobraževanja za potrebe članic, 

organizirajo strokovne posvete s svojega delovnega področja, pripravljajo stališča, pripombe 

in predloge k predlogom zakonov in podzakonskih predpisov, pripravljajo gradiva za 

obravnavo na sejah glavnega odbora SOS, predsedstva SOS in skupščine SOS 

  KOMISIJE 

 

PREDSEDNIKI/KOORDINATORJ

I KOMISIJ 

1 Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja Saša Blatešić 

2 Komisija za prostor Manca Plazar 

3 Komisija za kulturo Barbara Horvat  

4 Komisija za proračun in javne finance dr. Vilma Milunovič 

5 Komisija za varstvo okolja in trajnostni razvoj Marko Rupar 

6 Komisija za socialo in zdravstvo Andrej Sluga 

7 Komisija za gospodarske javne službe Mirjam Britovšek 



 

 

8 Komisija za mladinsko politiko Barbara Horvat 

9 Komisija za turizem Peter Misja 

10 Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja Karin Jurše 

11 Komisija za e- poslovanje Edi Kozel 

12 Komisija za občinsko inšpekcijsko službo Irena Karčnik 

13 Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo Sandra Stajnko 

14 Komisija za občinsko redarsko službo Boštjan Omerzel 

15 Komisija za zaščito in reševanje Damjan Barut 

16 Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

Miha Mohor 

17 Komisija za cestno infrastrukturo Miha Mohor 

18 Komisija za urbani razvoj Jana Tolja 

19 Komisija za integracijo romske skupnosti Janez Doltar 

 

  DELOVNE SKUPINE 

1 Delovna skupina za notranjo revizijo 

2 Delovna skupina za urbane in vaške vrtove 

3 Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev 

4 Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa 

5 Delovna skupina za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve 

nepremičnin 

6 Delovna skupina za usklajevanje stališč pri pripravi strategije razvoja lokalne 

samouprave 
  

 

Nadzorni odbor SOS 
Nadzorni odbor nadzoruje materialno in finančno poslovanje SOS ter namenskost in 

smotrnost porabe finančnih sredstev. Finančno poslovanje SOS se opravlja v skladu s 

predpisi, ki urejajo finančno materialno poslovanje oseb javnega prava.  

Nadzorni odbor ima pet članov, ki imajo štiri letno mandatno dobo. Voli ga skupščina izmed 

predstavnikov rednih članic v skupščini. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad 

razpolaganjem s sredstvi SOS, nadzoruje namenskost in smotrnost uporabe sredstev SOS ter 

nadzoruje finančno materialno poslovanje SOS. Enkrat letno obravnava zaključni račun in o 

ugotovitvah poroča skupščini.  

 

NADZORNI ODBOR SOS 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 

Občina Duplek Mitja Horvat 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA 

Občina Cerkvenjak Marjan Žmavc 

Občina Logatec Berto Menard 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih 

goricah 

Darja Vudler 

Občina Šmartno Ob Paki Janko Kopušar 

 



 

 

 

Sekretariat SOS 
Sekretariat je strokovna služba SOS, ki opravlja strokovno organizacijske, administrativno 

tehnične in druge naloge za SOS. Organizacija dela sekretariata se določi s pravilnikom o 

organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme generalni sekretar in mora biti 

v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, ki ga sprejme skupščina SOS. Sekretariat 

neposredno vodi generalni sekretar. 

SEKRETARIAT SOS 

GENERALNA SEKRETARKA 

Jasmina Vidmar 

STROKOVNI SODELAVCI 

Saša Kek Barbara Horvat 

Metka Lašič Urša Rupar 

Miha Mohor Alja Babič 

 

 

  



 

 

Ključne teme SOS v letu 2016 

POGAJANJA ZA POVPREČNINO  

 Ozadje 

Pogajanja za višino povprečnine za leti 2016 in 2017 so se pričela že v letu 2015. Pogajanja so 

v začetku leta 2016 kulminirala z zavrnitvijo ponujene višine povprečnine 525,00 € in 

zahtevo, da ta znaša vsaj 536,00 € na prebivalca v letu 2016. SOS je v imenu članstva 

vztrajala, da se črta 54. člen v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS in se v letih 

2016 in 2017 s se tem zagotovi izplačilo dohodnine in finančne izravnave nad primerno 

porabo. Prav tako je SOS vztrajala na korektnem izplačilu investicijskih transferjev, saj 

zagotavljajo sorazmeren razvoj lokalnih okolij. Vse predloge je vladna pogajalska stran 

zavrnila in višino povprečnine enostransko določila skozi ZIPRS 16/17 v znesku 522,00 eurov 

na prebivalca.  

Pogajanja za višino povprečnine za leti 2017 in 2018 so se pričela konec meseca avgusta 2016.  

 Aktivnosti SOS 

V letu 2016 so se pogajanja za višino povprečnine v letih 2016 in 2017 zaključila brez 

dogovora, Skupnost občin Slovenije pa je nadaljevala z medijskim pritiskom na vlado tako v 

obliki izjav za javnost kakor tudi s pomočjo županj in županov občin članic, ki so samostojno 

ali družno sklicevali seje in javno protestirali proti sprejetju prenizke povprečnine. Ne glede 

na to je Vlada RS enostransko določila višino povprečnine skozi ZIPRS 16/17.  

Nova pogajanja za višino povprečnine, tokrat za leti 2017 in 2018, so se pričela 25. avgusta 

2016. Vladna pogajalska stran je ponudila 524 € povprečnine na prebivalca občine, v letu 

2018 pa 530 € na prebivalca, ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 

2018 na ravni 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten 

investicijski transfer v višini 3% primerne porabe. Pogajalci SOS so zahtevali minimalni 

znesek povprečnine za obe leti v višini 536 evrov, ohranitev izplačila presežka nad primerno 

porabo in dodatno zniževanje stroškov občin, predvsem na področju sociale in predšolske 

vzgoje. Vladna stran je predlagala še spremembe Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se 

upoštevajo za ugotovitev povprečnine in spremembo formule o delitvi sredstev primerne 

porabe med občine tako, da se da večji poudarek številu najmlajših in najstarejših 

prebivalcev. Predstavniki občin so poudarili, da predlagana sprememba ne prinaša želenega 

učinka, to je več sredstev za mlade do 6 let in starejše od 65 let.  

Pogajanja so se nadaljevala 12. septembra. Predstavniki SOS so v skladu s sprejetimi sklepi 

Predsedstva SOS zahtevali, da se na osnovno vrednost povprečnine 536 EUR po prebivalcu 

občine, prišteje dodatne stroške iz naslova zakonskih obveznosti zaradi razveljavitve ukrepa 

ukinitve subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj, stroške zaradi dviga stroškov 

dela na osnovi dogovora med Vlado RS in sindikati ter zaradi rednih napredovanj in dviga 

vrednosti plačnih razredov, upoštevati pa je potrebno tudi odstotek gospodarske rasti. 

Izračunan najnižji skupni znesek sredstev, ki jih je SOS zahtevala je tako znašal ca. 542 EUR 



 

 

na prebivalca. Vztrajala pa je tudi na izplačilu presežka sredstev nad primerno porabo, ki 

povzroča v lokalnih okoljih predvsem razvojne zastoje. Vladna pogajalska stran je ponudila 

povprečnino v višini 529 EUR na prebivalca – v tem primeru višine investicijskih sredstev ni 

možno povišati, kar bi pomenilo ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 

in 2018 na 2% in povratnega na 3% primerne porabe. 

V tretjem krogu pogajanj 19. septembra je vladna pogajalska stran predlagala 529 EUR 

povprečnine v letu 2017 in v letu 2018 536 EUR, za sofinanciranje investicij bi znašala višina 

nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 2%, med tem ko bi občine imele v 

obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe. Na 

izplačilo presežka sredstev nad primerno porabo pa vladna stran ni pristala. Pogajalci v 

imenu SOS so opozorili na pritiske zaradi pogajanj o višini plač pomočnic vzgojiteljic ter 

finančne obremenitve zaradi sprememb zakona o dedovanju, zakona o pokopališki in 

pogrebni dejavnosti, nove gradbene zakonodaje in podobnih posegov v zakonodajno 

materijo. Ponovno je bilo izpostavljeno, da so občine že vrsto let prikrajšane za izplačilo 

presežka sredstev nad primerno porabo, težavo pa predstavlja tudi znižano sofinanciranje 

investicij občin, ki je zelo pomemben segment za enakomerni razvoj vseh regij v Sloveniji. 

Zato se je pogajalcem podala zahteva, da se razmerje med povratnimi in nepovratnimi 

sredstvi obrne, torej, da v prihodnje občine prejmejo 3% nepovratnih sredstev in 2% 

povratnih. Vladna pogajalska stran je izpostavila, da bi se Vlada lahko približala 530 EUR pri 

izplačilu povprečnine v prihodnjem letu, da pa je v letu 2018, mogoče postopno povišanje 

povprečnine, stopnja sofinanciranja investicij ter postopno vračanje presežka nad primerno 

porabo. V letu 2017 pa tega manevrskega prostora naj ne bi bilo. Vlada je predlog ZIPRS 

17/18 objavila 30.9.2016.  

Ker je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja odprla pogovore o ukrepih na 

področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki ima učinek tudi na občinske 

proračune, je SOS meseca decembra 2016 pozvala predsednika Vlade RS in Ministrstvo za 

finance, da pristopijo k spremembi povprečnine.  

 Rezultat 

 Dogovor o višini povprečnine ni bil sklenjen - Vlada RS je višino povprečnine za leti 

2016 in 2017 enostransko določila skozi ZIPRS 16/17 v znesku 522,00 eurov na 

prebivalca. Presežek sredstev nad primerno porabo se ne izplača v letu 2016 in 2017. 

Sofinanciranje investicij v letu 2016 in v letu 2017 obsega 2% nepovratnih sredstev in 

3 % povratnih.  

 Dogovor o višini povprečnine ni bil sklenjen - Vlada RS je višino povprečnine za leti 

2017 in 2018 sprejela skozi ZIPRS17/18 v znesku 530,00 € za leto 2017 in 536 € za leto 

2018. Razlika med izhodiščem države in končnim zneskom je 6 € tako v letu 2017 kot 

v letu 2018. Presežek sredstev nad primerno porabo se ne izplača v letu 2017, v letu 

2018 se izplača do polovice razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine. 

Sofinanciranje investicij v letu 2017 obsega 2% nepovratnih sredstev in 3 % povratnih, 

v letu 2018 se razmerje obrne.  

 V decembru 2016 so se odprla nova pogajanja zaradi učinkov dogovora vlade z 

reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela in 

drugih ukrepih v javnem sektorju.  



 

 

ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN 

 Ozadje 

Sočasno s pogajanji glede višine povprečnine za lokalne skupnosti so se z januarjem 2016 

pričeli pogovori o koriščenju sredstev na podlagi 21. in 23 člena Zakona o financiranju občin. 

Ob zaključku leta 2016 je Ministrstvo za javno upravo odprlo pogovore o noveli Zakona o 

financiranju občin, ki je predvidevala spremembe na področju, ki je bila pripravljena na 

podlagi Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 in je predvidevala 

pomembne spremembe na področju finančne avtonomije občin. 

 Težava 

V skladu s 56. členom ZIPRS 16/17 je bilo določeno, da bodo občine prejele 5% primerne 

porabe za sofinanciranje investicij – 2% nepovratnih sredstev ter 3% povratnih sredstev, kar 

ne dosega zakonsko določenega obsega, s čemer se Skupnost občin Slovenije ni strinjala. Ne 

glede na to je SOS pristopila k pogajanjem z ministrstvi, da bi zagotovila čim bolj ugodne 

pogoje črpanja za lokalne skupnosti.  

Ker je Ministrstvo za javno upravo novelo Zakona o financiranju občin Skupnosti občin 

Slovenije posredovala v pregled šele 27. decembra, so se pogajanja glede njene vsebine 

pričela v letu 2017.  

 Ukrepanje SOS 

V dogovoru z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za javno upravo je SOS vztrajala, da 

morata povratni in nepovratni del sredstev za leti 2016 in 2017 biti občinam na razpolago 

istočasno po obrestni meri 0%, z dobo doba odplačevanja med 7 in 10 let. Vztrajala je, da se 

sredstva iz povratnega dela ne smejo šteti v kvoto zadolževanja občin. Sprejet je bil dogovor, 

da bo občinam omogočeno tudi predčasno vračilo najetih sredstev ter, da bodo v letu 2016 

najeta sredstva občine začele vračati šele leta 2018 v dveh obrokih – meseca marca in v 

začetku septembra. SOS je vztrajal tudi, da morajo sredstva iz povratnega in nepovratnega 

dela biti pridobljena pod enakimi pogoj, za en projekt morajo občine imeti možnost črpanja 

sredstev iz obeh delov.  

 Rezultat 

Občinam je za leto 2016 (in 2017) bilo na voljo skupno 107,6 mio evrov, od tega 43 mio 

nepovratnih in 64,6 mio evrov povratnih sredstev, upoštevana je bila možnost sočasnega 

črpanja obeh delov sredstev (povratnega in nepovratnega) pod enakimi pogoji, sredstva iz 

povratnega dela pa se niso štela v kvoto zadolževanja občin. Lokalne skupnosti do leta 2018 

ne bodo rabile vračati sredstev.  

OBRAVNAVA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH  

 Ozadje 

Ministrstvo za finance je konec leta 2015 začelo s pripravo sprememb Zakona o javnih 

financah in v organizaciji SOS izvedlo brezplačno predstavitev novosti zakona za vse občine. 

V letu 2016 se je v obravnavo zakonskega predloga SOS vključila preko Komisije za proračun 

in javne finance, ki je zakonodajno materijo obravnavala na treh sejah, Delovna skupina za 



 

 

notranjo revizijo ter Predsedstvo SOS na svoji 10. in 14. redni seji. Tudi v letu 2016 je bila 

opravljena predstavitev zakonodajnih predlogov lokalnim skupnostim. Na vseh obravnavah 

predmetnega zakona se je kot sogovornik vključilo tudi resorno ministrstvo. 

 Težava 

Predlagane spremembe so tako močno posegale v obstoječi sistem delovanja občin, da jih bi 

bilo nemogoče izvajati in se jim v času do 1.1.2017 prilagoditi. Zakonodaja je posegala v 

celotno proračunsko upravljanje, predvidevala obvezne dvoletne proračune in 4 letno 

proračunsko načrtovanje, vsebine v predlogu pa so vplivale tudi na pristojnosti, delovanje in 

financiranje občin.  

 Obravnava znotraj SOS 

SOS je bila pri usklajevanju zakonodajnih sprememb zelo aktivna, sodelovanje z resornim 

ministrstvom je potekalo na rednih osnovah. Komisija za proračun in javne finance je 

zakonodajno materijo obravnavala na treh sejah, Delovna skupina za notranjo revizijo ter 

Predsedstvo SOS na eni, Predsedstvo SOS pa je zakonodajo obravnavalo na dveh sejah. Ob 

vsaki obravnavi so bile izdelane pripombe in predlogi za spremembe in izboljšave.  

SOS je nasprotovala predvsem obveznosti 2 letnega proračuna in 4 letnega načrtovanja, 

zakon je bil s strani članstva označen kot nerazumno centralističen, spremembe pa bi 

vplivale na delovanje in ureditev financiranja celotnega javnega sektorja na lokalni ravni, 

tudi na javne subjekte. Zakonodajni predlog je zmanjševal avtonomijo občin, uvajal pa ni 

metodološke strukture, organigrama ali priročnika za preglednost proračuna. Omejitev 

avtonomnosti občin se je kazala tudi zaradi obveznosti vključitve v Enotni zakladniški račun 

države.  

 Trenutno stanje 

Zakon o javnih financah in njegove določbe so bile še intenzivno usklajevane v letu 2017, 

razen nekaterih področij, ki so tesno vezana na fiskalno pravilo, so pripombe SOS bile 

večinsko upoštevane. Zakon bi sicer naj bil sprejet v letu 2017. 



 

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

Ozadje 

Vlada se je odločila udejanjiti sklepe prešnje Vlade glede liberalizacije pogrebne dejavnosti, 

zato je kljub nasprotovanjem lokalnih skupnosti pripravila in Državni zbor sprejel nov 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 

Ključni problem in ukrepanje 

Nov zakon posega v izvirne pristojnosti občin, financiranje lokalnih skupnosti in človekovo 

dostojanstvo in je v nasprotju z Evropsko listino lokalne samouprave. Zato so Skupnost 

občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Združenje mestnih občin Slovenije, Zbornica 

komunalnega gospodarstva pri GZS, Zveza društev upokojencev, Zveza potrošnikov 

Slovenije večkrat in glasno nasprotovali novemu konceptu liberalizacije pogrebne dejavnosti, 

vendar so poslanke in poslanci ostali gluhi na vsa opozorila. Tudi na veto Državnega sveta 

in tako Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti sprejeli v obliki, ki ustreza le določbam 

kolicijskega sporazuma in redkim posameznikom, ki si obetajo zaslužek. Zato so se 

nasprotniki spornega zakona povezali in naslovili skupno pobudo na Državni Svet, ki ostaja 

načelna institucija, sledi interesom tistih, ki jih zastopa in ne političnim agendam, da v imenu 

vseh naslovi zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti na 

Ustavno sodišče. 

 Rezultat 

Državni svet Republike Slovenije je 7. 12. 2016 sprejel zahtevo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, za začasno zadržanje izvrševanja in 

za prednostno obravnavo. 

Strategija razvoja lokalne samouprave 

 Ozadje 

Vlada Republike Slovenije je že konec leta 2013 sprejela izhodišča za pripravo strategije 

razvoja lokalne samouprave v RS, šele v konec leta 2015 je bil pripravljen predlog Strategije 

razvoja lokalne samouprave v RS, ki ga je takoj v začetku leta 2016 obravnavala za to posebej 

ustanovljena Delovna skupina SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije razvoja 

lokalne samouprave RS, katere stališča so bila predstavljena ministrstvu na sestanku. Prav 

tako sta bila imenovana člana s strani SOS v delovno skupino za pripravo Strategije na ravni 

ministrstva. Predsedstvo SOS je za člana imenovalo: dr. Ivana Žagarja, takratnega 

predsednika SOS in župana Občine Slovenska Bistrica in Darka Frasa, župana Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah. Za pripravo usklajene Strategije so potekali številni sestanki 

delovne skupine pri ministrstvu, prav tako pa je predsedstvo SOS redno obravnavalo nove 

predloge besedila Strategije (Skupaj:  ). 



 

 

 Ključni problem 

Vlada RS je na 103. redni seji sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v 

Republiki Sloveniji do leta 2020. Besedilo je nastajalo skoraj dve leti.  

V času pogovorov so predstavniki Skupnosti občin Slovenije vseskozi opozarjali, da je sicer 

mogoče zaznati določen napredek pri oblikovanju tega akta, žal pa strategija ne rešuje 

nekaterih ključnih vprašanj lokalne samouprave in je premalo ambiciozna. Ključnega 

vprašanja regionalizacije oziroma oblikovanja drugega tira lokalne oblasti, se strategija sploh 

ne dotika. Prav tako krepitev vloge funkcionalnih regij ne more nadomestiti funkcije 

pokrajin. Strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin, predvsem ne rešuje 

vprašanja skupnega obsega primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje 

vprašanja ustreznosti strukture financiranja občin. 

Iz navedenih razlogov je Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije predlagalo Ministrstvu za 

javno upravo, da dokumenta še ne posreduje v sprejemanje na Vladi RS, pač pa ga glede na 

podane pripombe dopolni in uskladi s skupnostmi občin. Resorno ministrstvo, ki bi naj 

skrbelo tudi za lokalno samoupravo v Sloveniji, se na pripombe in priporočila skupnosti 

občin ni odzvalo in Vladi RS v obravnavo posredovalo neusklajen dokument. Tako je bil 

sprejet le še dodaten strateški dokument brez ključnih rešitev za napredek tega področja. 

“Strategija ni usklajena niti z enim združenjem. To je vladna strategija, ki je 

premalo ambiciozna in je pravzaprav povzetek obstoječega stanja. Je premalo 

določna glede pokrajin in nalog, ki presegajo posamezne občine in premalo 

posvečena regionalnemu povezovanju s ciljem razvoja”, je poudaril predsednik 

Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič. 

Odpoklic župana 

 Ozadje 

V letu 2016 je bil ponovno v obravnavi predlog Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je 

predložila skupina poslank in poslancev. Ključna dopolnitev zakona je bila uzakonitev 

instituta odpoklica župana.  

Predsedstvo SOS je že v letu 2015 sprejelo sklep in je tudi v letu 2016 stališče ostalo 

nespremenjeno – ne pristaja na zakonodajne spremembe, ki posegajo v sistem lokalne 

samouprave, dokler ne bo jasna in s konsenzom sprejeta strategija njenega razvoja. Iz tega 

razloga smo nasprotovali vloženemu predlogu Zakona o lokalni samoupravi.    

 Težava 

Nizki prag za vložitev pobude za odpoklic župana bi namreč odprl široko polje možnosti 

zlorab zaradi osebnih interesov posameznikov ali interesnih skupin znotraj občine, vse do 

možnosti za politično obračunavanje, kar bi posledično lahko povzročilo destabilizacijo 

lokalne samouprave. 



 

 

Zakon bi prinesel le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in ostalih na državni ravni 

izvoljenih predstavnikov. Torej, da se vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev uredi 

celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni ravni (predsednik 

republike, poslanci, državni svetniki, predsednik vlade in ministri) in lokalni ravni (župani, 

podžupani, občinski svetniki). 

 Ukrepanje SOS 

SOS se je do predloga vse skozi opredeljevala negativno, tako na nivoju Državnega zbora kot 

tudi Državnega sveta, ne nazadnje pa tudi v medijih. Razlogi so bili: predlagano določilo ni 

bilo premišljeno in je dopuščalo možnost zlorab za politične namene in obračunavanja; 

zakon je prinašal le odpoklic župana - potrebno bi bilo vprašanje politične odgovornosti 

funkcionarjev urediti celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni 

ravni (predsednik republike, poslanci, državni svetniki, predsednik vlade in ministri) in 

lokalni ravni (župani, podžupani, občinski svetniki). 

Ker je Državni zbor v mesecu decembru 2016 s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo 

Zakona o lokalni samoupravi, je SOS pozvala Državni svet RS k vložitvi odložilnega veta. 

Kateri je bil tudi izglasovan dne 20.12.2016. 

 Rezultat 

V sredo, 25.1.2017, so na 26. redni seji Državnega zbora RS poslanke in poslanci ponovno 

glasovali o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. 

Poslanke in poslanci v ponovnem glasovanju niso podprli predloga zakona, in sicer od 76 

navzočih poslank in poslancev je za zakon glasovalo 37, proti pa 38. 

“…Lokalna samouprava je eden redkih dobro delujočih sistemov in predlog 

odpoklica župana ga lahko v osnovi zamaje. Zato temu nasprotujem, pa tudi zato, 

ker zakon prinaša le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in ostalih na 

državni ravni izvoljenih predstavnikov. A očitno nekomu, ki na tej ravni nima moči, 

to zelo ustreza.“, je povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič. 

Priprava novega Zakona o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih lokalnih skupnosti 

 Ozadje  

Že v letu 2015 je SOS prejela prvi poziv s strani Ministrstva za javno upravo, da glede na 

veljavni predpis, na specifike zakonskih nalog občin ter glede na druge posebnosti 

posredujemo videnje na problematične dele veljavnega Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti in istoimenske Uredbe.  

 Ukrepanje SOS 

V letu 2016 so potekala usklajevanja s pripravljavci 

predpisa glede besedila osnutka predloga Zakona o 



 

 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, na katero je Skupnost 

občin Slovenije že v mesecu juniju 2016 posredovala pripombe in stališča občin. Prisotni 

predstavniki skupnosti so na sestanku predstavili in pojasnili svoja stališča in predstavili 

problematiko v zvezi z izvajanjem sedaj veljavnega zakona, katere je potrebno upoštevati in 

rešitve vključiti v nov predpis. Prav tako pa je vsebino predloga Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obravnavala Komisija za pravna in 

zakonodajna vprašanja SOS, katere pripombe so bile posredovane na ministrstvu v času 

medresorskega usklajevanja.  

 Trenutno stanje 

Novi zakon še ni sprejet.  

Nova prostorska in gradbena zakonodaja 

 Ozadje 

V letu 2015 se je Ministrstvo za okolje in prostor lotilo celovite prenove področja urejanja 

prostora in graditve objektov. Oktobra leta 2015 so bili dani v obravnavo osnutki Zakona o 

urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki 

so bili v javni razpravi do januarja 2016.  

 Ukrepanje SOS 

SOS je zadevne zakone obravnavala na sejah Komisije za prostor, ki se je sestala tudi s 

Komisijo za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS in odboroma sorodnih združenj za okolje 

in prostor, ter na ministrtvo posredovalo pripombe in predloge na predlagane rešitve v novi 

zakonodaji. Prav tako so stališča komisije bila predstavljena članom predsedstva SOS, ki je v 

letu 2016 trojček gradbene in prostorske zakonodaje obravnavalo na dveh sejah, 13. seje 

predsedstva SOS, ki je potekala novembra v Medvodah pa se je udeležila tudi ministrica 

Irena Majcen s sodelavci. 

Ministrtvo za okolje in prostor je prečiščena besedila trojčka zakonodaje dalo v ponovno 

obravnavo meseca novembra, SOS pa je tudi na te predloge posredovala usklajene pripombe 

in stališča občin in strokovnih komisij SOS.  

 Trenutno stanje 

Kljub izpostavljenim pozitivnim rešitvam ZUreP-2 in GZ, zakonodajni predlogi z občinami 

še vedno niso usklajeni v tolikšni meri, da bi občine podprle njihovo obravnavo v nadaljnjem 

zakonodajnem postopku. Nekatere rešitve so za občine popolnoma nesprejemljive in 

škodljive, zato smo pripravljavca pozvali k dodatnemu usklajevanju. 

Zdravstveni predpisi 

Izredno problematično se je izkazalo sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri 

pripravi novih predpisov s področja zdravstva. V letu 2016 sta bila v obravnavi 

novi Zakon o lekarniški dejavnosti in Zakon o spremembah in dopolnitvah 



 

 

Zakona o zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo pripomb prejetih s strani lokalnih 

skupnosti in njihovih združenj ni upoštevalo oziroma zgolj minimalno. 

SOS je vseskozi nasprotovala sprejemu teh predlogov predpisov, dokler ne bo 

ministrstvo resno pristopilo k celostni ureditvi področnih predpisov, ki so 

zastareli, neprilagojeni sedanjim razmeram in s katerim se ne razrešuje že vrsto let 

trajajočih problematik za lokalne skupnosti, o katerih je ministrstvo bilo že 

večkrat seznanjeno in pozvano k ukrepanju (pri tem bi izpostavili problematiko 

mrliško pregledne službe, poslovanje javnih zavodov, specializacije, itd.). Tako na 

sestankih kot v dopisih je SOS poudarjala, da je nesprejemljivo parcialno 

obravnavanje posameznih zakonov s področja zdravstva.  

Zakon o lekarniški dejavnosti 

 Ozadje 

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog novega Zakona o lekarniški 

dejavnosti (ZLD-1). SOS je na predlog podala pripombe in nasprotovala nadaljnji obravnavi 

predloga, ki je vsebinsko nedorečen, neusklajen z veljavno področno zakonodajo in tudi s 

predpisi, ki urejajo javne finance. Tudi predsedstvo SOS je na svoji 11. redni seji, ki je 

potekala 28.6.2016 v Občini Ivančna Gorica, glede na predlog ZLD-1 (verzija z dne 16.3.2016) 

sprejelo naslednji sklep: 

»Predsedstvo SOS ostro nasprotuje nadaljnji obravnavi Predloga zakona o lekarniški dejavnosti, ki je 

vsebinsko nedorečen, neusklajen z veljavno področno zakonodajo in tudi s predpisi, ki urejajo javne 

finance. Popolnoma se nasprotuje predlogu, katerega posledica bi bila lastninjenje javnih zavodov in s 

tem nacionaliziranje občinskega premoženja.« pozvala ministrstvo, da pripravi nov predlog 

zakona in že v sam začetek priprave vključi v sodelovanje lokalne skupnosti. 

 Težava 

Ministrstvo je ne glede na podane pripombe oziroma nasprotovanje SOS in sprejetega sklepa 

ni upoštevalo. Ocena ministrstva je celo bila, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo na 

vladi. 

 Ukrepanje SOS 

SOS je na ministrstvo naslovila pripombe, sprejeti sklep predsedstva, predstavniki SOS so se 

udeležili sestanka na katerem je bil sprejet tudi predlog sklepa, da se v delovno skupino za 

pripravo zakona vključijo predstavniki občin (imenovan član glavnega odbora SOS). Z 

nasprotovanjem in pozivi po pripravi novega predloga zakona in vključitvi v sodelovanje 

lokalnih skupnosti v sam začetek priprave je bilo seznanjeno tudi Ministrstvo za javno 

upravo. V obravnavi na Državnem zboru RS je SOS pozvala zakonodajalca, da zavrne 

predlog zakona kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. 



 

 

 Rezultat 

Ministrstvo je v vseh fazah priprave zakona ignoriralo zahteve in utemeljene pomisleke 

lokalnih skupnosti in združenj. Neusklajeno besedilo je bilo sprejeto konec leta 2016. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti 

 Ozadje 

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstveni dejavnosti. SOS je na besedilo podala pripombe, se udeležila sklicanih sestankov 

in na splošno sodelovala pri pripravi predloga z namenom usklajenosti predpisa in 

primernosti določb za lokalne skupnosti. 

 Težava 

Nespoštovanje lokalnih skupnosti in njihovih združenj kot enakovrednih deležnikov je 

ponovno nakazal način in postopanje Ministrstva za zdravje v procesu priprave predloga 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo je 

pričakovalo, da se posredujejo usklajene pripombe občin v roku 4 delovnih dni ali celo v 

enem delovnem dnevu na komaj prejeto novo besedilo predloga zakona.  

Po izkušnjah z ministrstvom pa se sestanki sklicujejo zgolj zaradi formalne zadostitve 

minimalnih standardov sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in njihovimi združenji in 

nikakor ne z namenom konstruktivnega dialoga in uskladitve stališč.  

Ministrstvo prav tako ni v razumnem roku ali sploh ni posredovalo pisnih obrazložitev o 

(ne)upoštevanju pripomb, katere so bile vedno znova posredovane v skladu s pozivi 

ministrstva po posredovanju le teh, zapisnikov sestankov in novih verzij predlogov. 

 Ukrepanje SOS 

O delovanju ministrstva so bili obveščeni pristojni organi. Glede na dopise SOS se je enega 

izmed sestankov udeležila tudi predstavnica Ministrstva za javno upravo, prav z namenom 

zagotovitve dejanskega vključevanja lokalnih skupnosti pri pripravi predpisov in 

upoštevanja le teh. SOS je posredovala vedno znova pripombe oziroma opozarjala na 

netransparentnost delovanja ministrstva, vztrajala, da se resno pristopi k pripravi novega 

zakona, ki bo celostno uredil področje zdravstvenega varstva in ureditev problematičnih 

zadev za lokalne skupnosti.  

 Rezultat 

Zakon še ni sprejet. SOS bo nadaljevala aktivnosti za dosego z lokalnimi skupnostmi 

usklajenih predpisov s področja zdravstva.  

Vpis pravice do pitne vode v ustavo RS 
Ker na Evropo in svet pritiskajo lobistične skupine, ki si prizadevajo za 

pridobitev vode kot tržnega blaga, je Republika Slovenija v letu 2016 

pristopila k vpisu pravice do pitne vode v ustavo. Po začetnim 

tendencam, da se pristojnost nad oskrbo prebivalcev s pitno vodo in 



 

 

ustrezno infrastrukturo prenese iz občinskega na državni nivo, je 

Skupnosti občin Slovenije uspelo to izvirno pristojnost občin ubraniti.  

 Ozadje 

Državni zbor je 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave 

RS sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se 

vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode ter predlagal dopolnitev Ustave z novim 70.a 

členom.  

 Težava: 

Amandma je urejal oskrbo pitne vode za prebivalstvo na nivoju države, skozi neprofitno 

državno javno službo tako, da bi naravne vodne vire država izkoriščala sama ali to nalogo 

prenesla na lokalne skupnosti. Predlog je posegel v izvirne pristojnosti občin, ki so 

investitorji v izgradnjo infrastrukture. Problematično je bilo pojmovanje „neprofitna javna 

služba“, ki lahko pomeni le, da se jo izvaja kot javni zavod ali režijski obrat, zaradi česar 

obstoječi izvajalci javne službe, teh nalog ne bi več mogli opravljati. Ustavna pravica bi glede 

na dikcijo predloga tudi ščitila samo naravne vodne vire.  

 Ukrepanje SOS 

Glede na ugotovljene tžave in nejasnosti je Skupnost občin Slovenije pristopila k reševanju z 

naslednjimi pristopi: 

 SOS je vsem občinam in komisiji za gospodarske javne službe posredovala dopis z 

izpostavljenimi dilemami ter pozivom za posredovanje stališč 

 na podlagi prejetih stališč smo občinam predlagali obravnavo teme in na občinskih 

svetih in sprejetje ustreznih sklepov OS. Sprejeti sklepi so bili posredovani 

Državnemu zboru. 

 oblikovali smo ožjo delovno skupino, skupaj z drugima združenjema in Zbornico 

komunalnega gospodarstva 

 zaprosili smo za sestanek s predsednikom Državnega zbora (predsednikom Ustavne 

komisije) in se z njim in njegovimi ožjimi sodelavci sestali na dveh delovnih srečanjih, 

kjer so bila obravnavana stališča SOS. Opravljena so bila ustrezna usklajevanja in 

izdelani zbliževalni predlogi.  

 sestali smo se s predstavniki Državnega sveta, kjer smo predstavili predloge in 

stališča SOS ter rezultate dosedanjih usklajevanj. Državni svet je prizadevanja SOS 

aktivno podprl.  

 kljub temu, da SOS uradno ne more biti član ustavne komisije, je bila organizacija 

prepoznana kot ključni deležnik v postopku in vabljena na obe seji Ustavne komisije 

RS. Na sejah je SOS zagovarjala stališča občin članic ter poskrbela za zapis in 

obrazložitev Ustavnega zakona, ki je za občine sprejemljiv. 

 Rezulat 

Na podlagi vseh opravljenih posvetovanj, usklajevanj in sestankov je bilo dogovorjeno, da bo 

besedilo Ustavnega zakona obravnavalo vse vodne vire in ne le naravne, da ima vsakdo 

pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da služijo 

prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva z vodo in v tem delu niso tržno blago. Oskrbo 



 

 

prebivalstva z vodo bo zagotavljala država prek samoupravnih lokalnih skupnosti 

neposredno in neprofitno, s čemer bi izvajanje službe javne vodooskrbe bilo zagotovljeno v 

obstoječi obliki. Ustavni zakon je bil objavljen v Uradnem listu, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016.  

Finančna jamstva za odlagališča odpadkov 
Skupnost občin Slovenije je vseskozi zavezana k iskanju dobrih 

zakonodajnih rešitev in finančni razbremenitvi občin. S tem namenom je 

v letu 2016 intenzivirala napore na področju finančnih jamstev za 

odlagališča in dosegla znatno finančno razbremenitev za lokalne 

skupnosti.  

 Ozadje 

V Sklopu možnosti za nižanje stroškov lokalnih skupnosti je SOS že v letu 2015 dala pobudo 

za spremembo Uredbe o odlagališčih odpadkov, saj so pretekla bremena za finančna jamstva 

za odlagališča predstavljala veliko finančno breme za občine. Usklajevanja zakonodaje oz. 

podzakonskih aktov so zaradi zapletov z Evropsko komisijo tekla še v letu 2016.  

 Težava 

Ministrstvo za okolje in prostor je vztrajalo pri spremembi Zakona o varstvu okolja, ki naj bi 

omogočila solidarnostno zavarovanje obveznosti občine z odstopom vseh terjatev občine do 

vseh ministrstev. SOS je predlog ostro zavrnil, saj je problematiko bilo možno rešiti 

sistemsko, skozi spremembo obstoječe Uredbe o odlagališčih odpadkov.  

 Ukrepanje 

 Skupnost občin je predlagala spremembo Uredbe o odlagališčih odpadkov v 42. členu 

in spremembo priloge 7 k uredbi, ki določa višino jamstva; ministrstvo je predlog 

sprva zavrnilo. 

 Ožja delovna skupina SOS, ki jo je vodil Leo Kremžar, vodja področja komunale s 

pooblastilom predsedstva SOS, je oblikovala besedilo predloga spremembe uredbe in 

jo posredovala MOP. Ožja delovna skupina se je vseskozi usklajevala tudi z Zbornico 

komunalnega gospodarstva.  

 Predsedstvo SOS je vseskozi sledilo razvoju dogodkov in na predloge ožje delovne 

skupine podajalo stališča.  

 SOS se je ponovno sestala, tokrat z MOP, MJU, MF in ARSO, kjer je bil dogovorjen 

načelni konsenz glede predlaganih rešitev starih bremen iz 76. člena veljavne uredbe.  

 MOP je z začetkom aprila v javno razpravo posredovalo razširjen Predlog Uredbe o 

odlagališčih odpadkov, s katerim se je SOS strinjala, vendar izrazila pričakovanje, da 

bo ministrstvo za izračun jamstva upoštevalo že izvedene sanacijske ukrepe.  

 Predsedstvo SOS je ponovno obravnavalo predlog uredbe in podalo pozitivno 

stališče, ker so bile upoštevane vse pripombe SOS.  

 Rezultat 

19. 5. 2016 je Vlada RS na 88. redni seji obravnavala Spremembe Uredbe o odlagališčih 

odpadkov in jo sprejela. Sprejeta rešitev omogoča, da se šteje za finančnemu jamstvu 

enakovreden ukrep, če vloga za okoljevarstveno dovoljenje vsebuje izjavo občine ali občin 
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lastnic odlagališča o tem, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in z odgovornostjo 

zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom (izjava). Izjavo sprejme pristojni 

organ občine, to je občinski svet. V primeru neizpolnitve zaveze iz izjave, MOP ukrepa v 

skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. NA pobudo SOS je resorno ministrstvo objavilo 

tudi pojasnilo k uredbi in vzorec izjave za sprejetje na občinskih svetih. Več tukaj  

Sprememba operativnega programa 

 Ozadje 

V Operativnem programu 2014-2020 je za sofinanciranje infrastrukturnih potreb občin na 

voljo občutno premalo denarja. Skozi pripravo Operativnega programa smo večkrat 

izpostavljali, da morajo upoštevati razvojne potrebe občin in da mora SVRK v Operativnem 

programu zagotoviti finančna sredstva, ki bodo občinam omogočile izvedbo obljub, ki jih je 

država obljubila ob vstopu v EU.  

 Ukrepanje SOS 

Skupnost občin Slovenije je večkrat pozvala tako SVRK, kot tudi predstavnike Evropske 

komisije, da pričnejo z aktivnostmi za spremembo Operativnega programa. Skupnost občin 

Slovenije je skupaj s Svetoma kohezijskih regij poudarjala, da bo zastavljeni cilji v 

Operativnem programu nerealni in ne upoštevajo realnih potreb lokalnih skupnosti.  

V letu 2017 bo SVRK pristopil k pripravi sprememb Operativnega programa, v katerem bodo 

več sredstev namenili tudi urejanju odpadnih voda, zagotavljanju oskrbe s pitno vodo in 

protipoplavni zaščiti. Skupnost občin Slovenije vseskozi izpostavlja, da se mora okrepiti 

razvoj regij, saj se razvitost med zahodom in vzhodom povečuje. 

 Trenutno stanje 

SVRK je Skupnost občin Slovenije seznanil z namero, da bodo pristopili k pripravi 

sprememb Operativnega programa. Evropska komisija je Sloveniji namenila 56 milijonov 

evrov dodatnih sredstev. Komisija je nakazala, da naj bi se ta sredstva porabljala za potrebe 

vodenja migrantske politike, bo pa priložnost tudi za dodatno podporo nekaterih drugih 

področij. Na osnovi analize stanja potreb naj bi okrepili področja urejanja problematike 

odpadnih voda in zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, pa tudi področje protipoplavne 

varnosti. 

Notranja pravila za občine 

 Ozadje 

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih je 

za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo 

zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki.  

 Ukrepanje SOS 

Ker je priprava in potrditev lastnih notranjih pravil za posamezno občino izjemno zahteven 

in dolgotrajen postopek, je SOS s podjetjem Virtuo d.o.o. sklenila partnerski dogovor. Virtuo 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2016/05/sprememba-uredbe-76-a-clen-s-predlogo-izjave-30.5.2016.doc


 

 

d.o.o. je izdelal Vzorčna notranja pravila za občine, ki jih je SOS v sredini meseca novembra 

vložila v presojo in potrditev na Arhiv RS. Iz Arhiva RS je SOS pridobila pozitivno mnenje 

glede vsebine Vzorčnih notranjih pravil brez zahtev po dopolnitvi oziroma dodatnem 

usklajevanju vsebine. 

 Trenutno stanje 

Potrjena vzorčna notranja pravila bodo lahko prevzele in uporabile vse občine, ne glede na 

članstvo, velikost ali število zaposlenih, SOS pa bo izvedla tudi brezplačne delavnice za 

predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil, ko bodo le-ta potrjena. 

Turizem 

Skupna, zelena smer razvoja turizma z državno ravnjo in odlično 

sodelovanje se že izkazuje v rekordnih številkah, s katerimi merimo 

uspešnost turizma. Nekoliko manj uspešni smo bili pri soočanju z 

novimi trendi delitvene ekonomije.  

 Ozadje 

Med izvirne naloge občin sodijo tudi naloge s področja turizma in gostinstva. V pristojnosti 

občin je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 

turističnega območja. Občine pri tem upoštevajo usmeritve Strategije slovenskega turizma. 

 Trenutno stanje 

V letu 2016 se izteka Strategija slovenskega turizma in več let želi vlada spremeniti Zakon o 

spodbujanju razvoja turizma. Sočasno se tudi v Sloveniji, tako kot drugje po svetu pričnemo 

zavedati prednosti in slabosti delitvene ekonomije in digitalne revolucije, ki posega na 

številna področja in turizem ni nobena izjema. Občine se zavedajo, da z naraščajočo sivo 

ekonomijo na račun kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom ostajajo prikrajšane za 

turistično takso, beležijo pa tudi druge spremembe v lokalnih okoljih, npr. nezadovoljstvo 

sobodajalcev in hotelirjev zaradi nelojalne konkurence. Trajnostni, zeleni turizem je smer, po 

kateri se je Slovenija odločila razvijati turizem in temu v podporo razvila sistem Zelena 

shema Slovenskega turizma. 

 Ukrepanje SOS 

Komisija SOS za turizem je z resornim ministrstvom usklajevala vsebine Zakona o 

spodbujanju razvoja turizma. Oblikovala je priporočila pripravljavcem nove strategije 

razvoja turizma, na podlagi razprave o potrebah v različnih občinah na delavnici v 

Medvodah. Kot partner dogodka je SOS prispeval k uspešni izvedbi mednarodne konference 

o trajnostnem turizmu Global Green Destination Day, ki je v Ljubljani gostila 350 različnih 

strokovnjakov in udeležencev iz vsega sveta. SOS je občine obveščal in spodbujal k vključitvi 

v Zeleno shemo slovenskega turizma. V Zeleno shemo slovenskega turizma je vključenih že 

9 destinacij in 7 ponudnikov namestitev. SOS je v Padni v sodelovanju s Kabinetom 

predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Republike Slovenije organiziral posvet Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v 

turizmu, ki se ga je več kot 100 udeleženk in udeležencev. SOS je tudi sodeloval v 

medresorski delovni skupini, ki je iskala rešitve za naraščajočo sivo ekonomijo na področju 

kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom, vendar do rešitev, kljub številnim 



 

 

razpravam o različnih predlogih ni prišlo. Ostaja nelojalna konkurenca, občine brez takse, 

država brez davka, turisti pa menda zadovoljni in ponudniki, ki jim spletne platforme 

omogočajo z nekaj kliki svetovni trg na dlan, tudi. 

Krožno gospodarstvo 
Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik, od mobilnosti, turizma, 

kmetijstva, rabe zemljišč in ravnanja z odpadki, do razvoja podjetij in izobraževanja 

potrošnikov, ter upošteva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja. Krožno 

gospodarstvo ni nekaj, kar bi lahko posamezne institucije ali podjetja počela sama, temveč 

zahteva povezovanje med posameznimi deležniki in sektorji. Občine imajo pri tem 

pomembno vlogo, zato je tudi SOS odprl novo poglavje. 

 Ozadje 

Viri kopnijo, odgovornosti pa je vse več, zato so občine in regije razumljivo skeptične do 

novih konceptov, kot je krožno gospodarstvo. Toda prehod v krožno gospodarstvo je nujen, 

predstavlja pa tudi potencial za dolgoročne gospodarske, okoljske in družbene koristi. Kaj je 

krožno gospodarstvo? Kako lahko občine in regije podprejo ta prehod? Kje začeti? S temi 

vprašanji se je začel ukvarjati tudi SOS v letu 2016, med tem ko si MOP že nekaj časa 

prizadeva promovirati koristi in priložnosti, ki jih prinaša krožno gospodarstvo. Ob 

zavedanju, da so naše znanje in kompetence na tem področju zaenkrat še šibke in jih je 

potrebno okrepiti, se je MOP odzval povabilu Fundacije Ellen MacArthur, da bi s 

sodelovanjem lahko te vrzeli učinkoviteje zapolnili in k sodelovanju pozval različne 

deleženike.  

 Ukrepanje SOS 

Fundacija Ellen MacArthur iz Velike Britanije je v svetovnem merilu vodilna institucija na 

področju izobraževanja in povezovanja deležnikov na področju krožnega gospodarstva. 

MOP je k sodelovanju povabil različne deležnike, med njimi tudi Skupnost občin Slovenije 

na predstavitev in pogovor o prihodnjih aktivnostih. Na sestanku, ki je bil 3. marca je 

Skupnost občin Slovenije predstavila pogled na to področje in sicer, da so občine pomemben 

deležnik v procesih krožnega gospodarstva, saj lahko z lokalnimi politikami, ozaveščanjem 

in ukrepi pomembno prispevajo k učinkoviti rabi virov, kot je prostor, zrak, voda… Za 

uspešnost pobude je nujno potrebno tesno sodelovanje med ministrstvi, med državno in 

lokalno ravnjo ter gospodarskim sektorjem in drugimi deležniki. 

SOS se je odzval tudi vabilu mednarodnega konzorcija pod vodstvom regije Lombardije iz 

sosednje Italije, da skupaj pripravijo vsebine, ki bodo na podlagi stanja in potreb naslovile 

strateške dokumente v svojih regijah oz. državah s ciljem pospeševanja krožnega 

gospodarstva. Pripravljeno projektno idejo smo oddali na razpis Interreg Europe. 

SOS se je odzval tudi povabilu Vlade k včlanitvi v Partnerstvo za prehod v zeleno 

gospodarstvo, katere pomemben del se nanaša prav na krožno gospodarstvo. 

 Rezultati 

Vlada je sprejela SOS kot enega izmed treh multiplikatorjev v programu Fundacije Ellen 

MacArthur, druga dva sta še GZS in SPIRIT. SOS se je včlanil v Partnerstvo za prehod v 



 

 

zeleno gospodarstvo. Projekt CircE je potrjen za sofinanciranje v program Interreg Europe in 

se prične izvajati s 1.1.2017. 

Digitalna tranzicija 
SOS se v letu 2016 včlani v Digitalno koalicijo Digitalna.si, vzpostavi sodelovanje s Flapax 

in Inštitutom Jožefa Stefana. MOP predlaga SOS v partnerstvo za digitalno tranzicijo pri 

EU v okviru Urbane Agende za EU. 

 Ozadje 

Svet se spreminja z neverjetno hitrostjo in k temu je veliko prispevala digitalna revolucija, ki 

spreminja načine našega delovanja tako v zasebnem, kot v poslovnem življenju. Občanke in 

občani nimajo velikih težav pri prilagajanju na novo dobo boljših hitro dostavljenih izdelkov 

in storitev, gospodarstvo se novim trendom dokaj hitro prilagaja, medtem, ko se javna 

uprava in s tem tudi občine ne morejo odzivati dovolj hitro. Kadrovski in finančni resursi so 

omejeni, zaposleni nimajo digitalnih veščin in znanja, zaposlovanje novih v javni upravi je 

omejeno. Občinski proračuni so omejeni in pravila javnega naročanja omejujejo še dodatno. 

Zakonodaja je pomanjkljiva in procesi sprejemanja ali spreminjanja predpisov so togi in 

prepočasni, da bi dohajali spremembe, ki jih prinaša digitalizacija. Občine na področju 

digitalizacije nimajo niti ene osebe, ki bi zastopala njihove interese, skrbela za razvoj in jim 

nudila podporo. 

 Ukrepanje SOS 

Ob spoznanju, da so občine prepuščene same sebi na poti digitalne preobrazbe se je v letu 

2016 SOS začel povezovati z različnimi zunanjimi strokovnjaki. Tako se je povezal s 

pospeševalnikom za pametna mesta in skupnosti FLAPAX, s Fakulteto DOBA, z Institutom 

Jožefa Stefana in drugimi. Organiziral je prvi webinar za občine na temo pametnih mest in 

skupnosti. Informiral občine o vzpostavitvi strateško razvojno-inovacijskega partnerstva 

pametna mesta in skupnosti in organiziral delavnico za identifikacijo razvojnih projektov 

občin na to temo. MOP je ob podpori MJU predlagala SOS v partnerstvo za digitalno 

tranzicijo v okviru Urbane agende za EU in konec leta 2016 je bil SOS v 17 člansko 

partnerstvo, za katerega se je potegovalo 250 evropskih tudi sprejet. Partnerstvo predstavlja 

mehanizem EU, s pomočjo katerega bo dobila usmeritve, kako v novem finančnem obdobju 

izboljšati predpise, financiranje in znanje v EU, za lažjo in učinkovitejšo digitalno preobrazbo 

lokalnih skupnosti v EU. 

 Trenutno stanje 

SOS se v letu 2016 včlani v Digitalno koalicijo Digitalna.si, vzpostavi sodelovanje s Flapax in 

Inštitutom Jožefa Stefana. MOP predlaga SOS v partnerstvo za digitalno tranzicijo pri EU v 

okviru Urbane Agende za EU. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Pomoč občinam 

Svetovanje 

Na SOS svetujemo in smo v pomoč pri razrešitvi dilem, odprtih vprašanj ter problematike 

vsakemu (zaposlenim in funkcionarjem občin) v obliki individualnih svetovanj neposredno 

po telefonu ali pisno po elektronski pošti. Najpogostejša svetovanja v letu 2016 so bila iz 

sledečih področij: kadrovska uslužbenski sistem, sistem lokalne samouprave, financiranje,  

Povpraševanja 

SOS je v letu 2016 izvedla veliko število povpraševanj, kar pomeni, da smo za prejeto 

vprašanje posamezen občine za pomoč pri odgovorih zaprosili vse občine članice in zbrane 

odgovore objavili na spletni strani. Navajamo le nekatere: 

 Nočni depoziti 

 Sofinanciranje ljudskih univerz 

 Zavarovanje pravne zaščite 

 Podpis Pogodbe EUCARIS 

 Programska oprema za vodenje občinskih sej 

 Novoletna in protokolarna darila 

 Financiranje športnih trenerjev 

 Vzpostavitev brezžičnega omrežja v občini 

 Pravno nasledstvo zadrug 

 Oglaševanje tržnih ponudnikov na občinski spletni strani 

 Pravno nasledstvo zadrug 

 Ukrepi za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred 

trpinčenjem na delovnem mestu 

 Sanitarne obdukcije za tujce 

 Sofinanciranje poučevanja godbenih instrumentov 

 itd. 

Usposabljanja in delovni posveti 

Organizator SOS 

V letu 2016 je SOS v lastni organizaciji ali v sodelovanju z ministrstvi ali drugimi 

zunanjimi izvajalci izvedla 28 dogodkov, ki so prispevali h krepitvi znanj ter 

usposobljenosti 1267 zaposlenih in funkcionarjev občin. 

 Št NAZIV DOGODKA DATUM UDELEŽNCI 

1 NOVOSTI ZAKONA O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU 

20.1.2016 32 

2 PROGRAMI IN FINANCIRANJE SODELOVANJA OBČIN, 

DRUŠTEV IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ V EVROPSKI 

SKUPNOSTI 

10.2.2016 61 

https://skupnostobcin.si/vprasanje/nocni-depoziti/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/sofinanciranje-ljudskih-univerz/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/zavarovanje-pravne-zascite/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/podpis-pogodbe-eucaris/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/programska-oprema-za-vodenje-obcinskih-sej/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/novoletna-in-protokolarna-darila/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/financiranje-sportnih-trenerjev/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/vzpostavitev-brezzicnega-omrezja-v-obcini/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/pravno-nasledstvo-zadrug/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/oglasevanje-trznih-ponudnikov-na-obcinski-spletni-strani/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/povprasevanje-pravno-nasledstvo-zadrug/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/ukrepi-za-zascito-delavcev-pred-spolnim-in-drugim-nadlegovanjem-ali-pred-trpincenjem-na-delovnem-mestu/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/ukrepi-za-zascito-delavcev-pred-spolnim-in-drugim-nadlegovanjem-ali-pred-trpincenjem-na-delovnem-mestu/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/sanitarne-obdukcije-za-tujce/
https://skupnostobcin.si/vprasanje/sofinanciranje-poucevanja-godbenih-instrumentov/


 

 

3 ZAKLJUČNI RAČUNI V OBČINAH 10.2.2016 39 

4 OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE IN DRUGI UKREPI NA 

PODROČJU STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU 

11.2.2016 13 

5 SOFINANCIRANJE ENERGETSKE SANACIJE STAVB V 

LASTI OBČINE 

2.3.2016 53 

6 PREDSATVITEV PRAVILNIKA O PROMETNI 

SIGNALIZACIJI IN PRAVILNIK O ZAPORAH NA JAVNIH 

CESTAH 

3.3.2016 77 

7 PREDLOG NOVEGA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH IN 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU 

11.3.2016 61 

8 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 15.3.2016 31 

9 PREDSATVITEV RAZISKAVE O DOSTOPNOSTI SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC 

16.3.2016 5 

10 EVROPSKI VIRI FINANCIRANJA MEST 24.3.2016 37 

11 CENE KOMUNALNIH STORITEV- PRIMERJALNA 

ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA DOLOČANJE 

CEN 

7.4.2016 65 

12 ENERGETSKA SANACIJA STAVB- CELJE- organizacija 

Celjskega sejma 

12.4.2016  

13  VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE 14.4.2016 24 

14 NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA 

SVETA 

19.4.2016 20 

15 ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ? 20.4.2016 43 

16 ZELENA REFERENČNA SLOVENIJA S PAMETNIMI 

SKUPNOSTMI V DIGITALNI EVROPI- SREČANJE S 

MINITROM KOPRIVNIKARJEM 

22.4.2016 49 

17 PRENOVA MESTNIH SREDIŠČ V POVEZAVI S 

STANOVANJSKO POLITIKO IN TURIZMOM 

10.5.2016 21 

18 TRAJNOSTNI TURIZEM, MEHKA MOBILNOST IN ZELENO 

NAROČANJE- EKSKURZIJA AVSTRIJA- ORGANIZATOR 

TURIZEM BLED 

12.5.2016 35 

19 CENE KOMUNALNIH STORITEV- KAKO BRATI 

REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE- LJ 

26.5.2016 10 

20 CENE KOMUNALNIH STORITEV- KAKO BRATI 

REZULTATE PRIMERJALNE ANALIZE- MB 

1.6.2016 21 

21 TURISTIČNE KOOPERATIVE IN SODOBNI POSLOVNI 

MODELI V TURIZMU 

5.7.2016 27 

22 OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI 

IN UPRAVLJALCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODO 

6.7 2016 41 

23 PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O MNOŽIČNEM 

VREDNOTENJU NAPREMIČNIN 

21.9.2016 41 

24 OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI 

IN UPRAVLJALCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODO 

4.10.2016 28 

25 AKTUALNA VPRAŠANJA ZJN-3 5.10.2016 35 

26 VPLIV SPREMEMB IN IZHODIŠČ NA PODROČJU JAVNIH 

FINANC ZA OBČINE 

26.10.2016 39 

27 PRAVILNIK O REDNEM VZDRŽEVANJU JAVNIH CEST IN 

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST NA JAVNIH CESTAH 

9.11.2016 41 



 

 

28 DELAVNICA ZA PRIPRAVO PROJEKTNIH IDEJ ZA RAZPIS 

URBACT 

8.12.2016 21 

 

Soorganizator SOS 

SOS je prav tako sodelovala kot soorganizator na številnih dogodkih pomembnih za 

zaposlene in funkcionarje občin, ki jih je bilo v letu 2016 skupaj 21.  

 Št NAZIV DOGODKA DATUM 

1 POSVETOVALNO SREČANJE – AKTIVNO IN ZDRAVO 

STARANJE 

10.2.2016 

2 POSVET DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V 

SLOVENIJI 

23.3.2016 

3 STROKOVNI POSVET KOMUNALE KOGRA 31.3.2016 

4 SEJEM GREEN – FINANCIRANJE ZELENIH PROJEKTOV V 

OBČINAH 

31.3.2016 

5 PREDSTAVITEV DOLOČIL PREDLOGA ZAKONA O 

JAVNIH USLUŽBENCIH 

15.4.2016 

6 PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI V SLOVENIJI – ŽE 

SEDANJOST ALI ŠELE PRIHODNOST? 

2.6.2016 

7 2. DELAVNICA URBACT – OZELENJEVANJE IN 

UPRAVLJANJE ZELENIH POVRŠIN 

2.6.2016 

8 STROKOVNA EKSKURZIJA – RAZVOJ KOLESARSKIH 

DESTINACIJ 

22.6.2016 

9 PRILOŽNOSTI IN PASTI PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI 14.9.2016 

10 SVET PRAZNUJE ZELENI TURIZEM V SLOVENIJI: GLOBAL 

GREEN DESTINATIONS DAY 

27.9.2016 

11 ZMENEK Z ZDRAVJEM 27.9.2016 

12 POSVET IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V MOJI OBČINI 4.10.2016 

13 USPEŠNE PRAKSE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V 

OBČINAH V LJUBLJANI 

12.10.2016 

14 USPEŠNE PRAKSE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V 

OBČINAH V CELJU 

13.10.2016 

15 KONFERENCA “NOVE PRAKSE UPRAVLJANJA Z JAVNIMI 

ZELENIMI POVRŠINAMI” 

25.10.2016 

16 DELAVNICA O OBVEZNOSTIH OBČIN ZEKOM-1 KOT 

INVESTITORJEM V GJI 

26.10.2016 

17 POSVET JAVNO FINANCIRANJE PROGRAMOV 

NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI 

27.10.2016 

18 27. POSVET POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 10.11.2016 

19 WEBINAR “LOKALNO, LEPO … PAMETNO” 24.11.2016 

20 PODELITEV CERTIFIKATOV MLADIM PRIJAZNA OBČINA 6.12.2016 

21 ZDRAVJE V OBČINI 6.12.2016 



 

 

Strokovne ekskurzije 
Kot pomembno in učinkovito orodje za krepitev usposobljenosti in kompetenc so se izkazale 

strokovne ekskurzije, zato je dobro sprejeto obliko usposabljanja iz prejšnjih let SOS ponovno 

udejanjil v 2016. SOS je organiziral dve ekskurziji v sosednjo Avstrijo: 

 Na prvi, ki jo je SOS organiziral v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj 12. maja 

2016, so se županje in župani s sodelavci seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, 

mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Obiskali smo Werfenweng in 

Zederhaus ter Bled na povratku domov. 

 Drugo je SOS organizirala 22. junija 2016 v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace 

na Avstrijsko Koroško. 62 udeleženk in udeležencev, med katerimi so bili županje in 

župani, strokovni sodelavci iz občinskih uprav, direktorji zavodov za turizem, razvojnih 

agencij, ministrstev in drugi, so si ogledali primere dobre prakse pri razvoju kolesarskih 

produktov. Med dvourno vožnjo od Ljubljane do Celovca so različni strokovnjaki 

predstavili teorijo, vse pomembne vsebine za razvoj kolesarskih destinacij. Udeleženke in 

udeleženci so prejeli posebej za njih pripravljen Priročnik za razvoj kolesarskih destinacij.  

 

Zakonodajne aktivnosti SOS 
SOS je v letu 2016 v obravnavo prejela ali zasledila 44 predlogov zakonov in 51 

podzakonskih predpisov.  

Št PREDLOG PODZAKONSKEGA PREDPISA ter DRUGI DOKUMENTI   

1.  Zakon o urejanju prostora 

2.  Gradbeni zakon 

3.    Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih 

4.  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja  

5.  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu 

6.  Zakon o športu 

7.  Zakon o sprememba in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 

8.  Zakon o javnih financah 

9.  Zakon o računovodstvu 

10.  Zakon o evidentiranju gospodarske infrastrukture 

11.  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 

12.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 

13.  Zakon o prijavi prebivališča 

14.  Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 

15.  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu 

16.  Zakon o lekarniški dejavnosti 



 

 

17.  Zakon o ugotavljanju vzajemnosti 

18.  Zakon o gasilstvu 

19.  Zakon o občinskem redarstvu 

20.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 

uporabnike 

21.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2016 in 2017 

22.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 

23.  Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

24.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti 

25.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 

26.  Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

27.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 

28.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini  

29.  Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 

30.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije 

31.  Zakon o elektronskih komunikacijah 

32.  Sprememba Zakona o ohranjanju narave za vožnjo v naravi 

33.  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 

34.  Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih 

35.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 

36.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 

37.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

38.  Zakon o probaciji 

39.  Zakon o nevladnih organizacijah 

40.  Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

41.  Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu 

42.  Zakon o dajatvah za motorna vozila 

43.  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 

44.  Družinski zakonik 

 

Št PREDLOG PODZAKONSKEGA PREDPISA ter DRUGI DOKUMENTI   

1.  Navodila o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS 

2.  Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 

3.    Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS 

4.  Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 



 

 

5.  Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju 

6.  Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih 

razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami 

7.  Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 

8.  Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko 

Slovenijo 

9.  Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka 

10.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 

11.  Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz 

naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 

12.  Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti 

13.  Pravilnik o bibliotekarskem izpitu 

14.  Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 

15.  Uredba o pitni vodi 

16.  Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih 

zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva 

17.  Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 

organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva 

18.  Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 

19.  Uredba o upravnem poslovanju 

20.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi v 

javni razpravi 

21.  Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status 

delovanja v javnem interesu 

22.  Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

23.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru 

nepremičnin 

24.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb 

25.  Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 

26.  Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) 

27.  Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov 

28.  Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000) 

29.  Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS 

30.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 

31.  Pravilnik o monitoringu stanja tal 

32.  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 

33.  Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja 

voda 

34.  Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 

35.  Uredba o zelenem javnem naročanju 



 

 

36.  Osnutek arhitekturne politike Slovenije 

37.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah 

38.  Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

državnih cest in javne železniške infrastrukture 

39.  Uredba o načrtih upravljanja voda 

40.  Nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam 

41.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja 

42.  Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 

43.  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave 

načrta upravljanja voda 

44.  Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva 

arhivskega gradiva 

45.  Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega 

gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno 

službo 

46.  Pravilnik o izdelavi ocen ogroženosti 

47.  Odlok o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz 

narave 

48.  Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade 

kmete iz PRP 2014-2020 

49.  Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP 

50.  Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 

in opremo vrtca 

51.  Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z 

javnimi razpisi 

Mednarodne aktivnosti SOS 

Slovenska delegacija v Odboru regij 
 

SLOVENSKA DELEGACIJA V ODBORU REGIJ 

PREDSEDNIK SLOVENSKE DELEGACIJE 

Občina Slovenska Bistrica Dr. Ivan Žagar 

ČLANI SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ 

Občina Trbovlje Jasna Gabrič 

MO Murska Sobota Dr. Aleksander Jevšek 

Občina Piran Peter Bossman 

ČLANI SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ 

MO Novo Mesto Gregor Macedoni 

MO Ptuj Miran Senčar 

Občina Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič 

Občina Rače-Fram Branko Ledinek 



 

 

MO Maribor Tanja Vindiš Furman 

 

 

Srečanje slovenskih županov s predsednikom Odbora regij 

V marcu 2016 se je v 

sklopu svojega 

obiska v Slovenji 

predsednik Odbora 

regij, gospod 

Markku Markkula, 

sestal s slovenskimi 

županjami in 

župani ter 

slovensko 

delegacijo v Odboru 

regij. Slednji so ga seznanili z aktualnimi vprašanji lokalne samouprave pri nas. Markku 

Markkula je v pogovoru z župani opozoril na pomen lokalnih in regionalni organov pri 

reševanju izzivov, s katerimi se sooča Evropa. Poudaril je zlasti, da spodbude za ustvarjanje 

novih delovnih mest nastajajo prav v lokalnih okoljih. Po njegovih besedah ne le iz Slovenije, 

pač pa iz večine Evrope v Odboru regij dobivajo sporočila, da obstaja premočna 

centralizacija in da potrebujemo “pristop od spodaj navzgor”. Poudaril je tudi pomen 

avtonomije lokalne samouprave, tako finančne kot vsebinske. Tudi za Slovenijo je med 

prioritetami za prihodnji razvoj poleg bolj otipljive finančne avtonomije lokalnih organov 

izpostavil vzpostavitev druge ravni upravljanja, regij oziroma pokrajin. Vzpostavitev te 

ravni bi bila po njegovem mnenju pomembna ne le z vidika črpanja evropskih sredstev, 

ampak tudi boljšega sodelovanja in izmenjave praks med različnimi regijami v Evropi. 

Delo delegacije v letu 2016 

V letu 2016 se je slovenska delegacija udeležila 6 plenarnih zasedanj Odbora regij v Bruslju, 

na katerih je vložila 36. različnih amandmajev.  Število vloženih amandmajev kaže na večjo 

aktivnost članic in članov, saj je bilo v letu 2015 vloženih 14 amandmajev. V letu 2016 gre 

izpostaviti tudi pripravo mnenja Petra Bossmana z naslovom Partnerski sporazum s tretjimi 

državami za migracije, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju v mesecu februarju 2017.  

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri 

Svetu Evrope 
 

SLOVENSKA DELEGACIJA V KONGRESU LOKALNIH OBLASTI 

VODJA SLOVENSKE DELEGACIJE 

Občina Šmarješke Toplice Bernardka Krnc 

ČLANA SLOVENSKE DELEGACIJE  

Občina Izola Breda Pečan 



 

 

Občina Kočevje Vladimir Prebilič 

NADOMESTNI ČLANI SLOVENSKE DELEGACIJE  

Občina Dobrovnik Marjan Kardinar 

Občina Grosuplje Peter Verlič 

Občina Logatec Eva Černigoj 

Delo delegacije v letu 2016 

V letu 2016 je Skupnost občin Slovenije prejela pobudo za dopolnitev slovenske delegacije v 

Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Petletni mandat članic/članov in 

nadomestnih članov je potekel in MJU je pozval reprezentativna združenja k imenovanju 

nove delegacije. Glede na dejstvo, da je SOS imenoval novo delegacijo v letu 2015 (po 

volitvah 2014), se je predsedstvo SOS odločilo, da se glede na aktivno vlogo članice in 

nadomestnih članov mandat le-tem podaljša do lokalnih volitev leta 2018.  

Nov mandat slovenske delegacije je bil potrjen na ustanovni seji Kongresa lokalnih in 

regionalnih oblasti pri Svetu Evrope v mesecu oktobru. Na ustanovni seji, je bila kot 

podpredsednica izvoljena tudi slovenska članica iz vrst SOS gospa Breda Pečan.  

Udeležba podpredsednice Kongresa na skupščini NALAS 

 

15. aprila 2016 se je Breda Pečan, kot podpredsednica Kongresa 

lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope udeležila 

skupščine mreže NALAS. V govoru je prisotnim izpostavila 

pomen ustreznega financiranja lokalnih skupnostih. V času 

finančne krize so se sredstva namenjena lokalnim skupnostim 

zmanjšala, kar ogroža lokalno samoupravo in njihovo 

avtonomnost. V kontekstu financiranja je prav tako izpostavila 

pomen transparentnega delovanja lokalnih skupnostih še posebej na področju financ. V tem 

kontekstu je predstavila protikorupcijsko strategijo, ki jo je pripravil Kongres lokalnih in 

regionalnih oblasti pri Svetu Evrope.  

Delovanje SOS znotraj mreže NALAS  
Skupnost občin Slovenije aktivno sodeluje v mreži združenj lokalnih oblasti JV Evrope 

(NALAS). Mreža NALAS ima organizirane delavne skupine v katerih sodelujejo tudi člani 

SOS. Vodja delovne skupine za prostorsko načrtovanje pri NALAS je Izidor Jerala, 

namestnik vodje Oddelka za prostor na Mestni občini Novo Mesto. Članica delovne skupine 

za fiskalno decentralizacijo pri NALAS je Vilma Milunovič, predstojnica urada za finance in 

računovodstvo v MO Koper. Član delovne skupine za energijsko učinkovitost pri NALAS je 

Boštjan Krajnc, direktor KSSENA Velenje. Članica delovne skupine za trajnostni turizem pa 

je Saša Kek iz sekretariata SOS. V sklopu mreže deluje tudi skupina Upravljavcev z znanjem, 

kjer SOS zastopa Barbara Horvat.  

V letu 2016 je naloge tretjega podpredsednika mreže uspešno opravljal župan Občine Sv. 

Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras, ki se je v tem letu udeležil nekaterih pomembnejših 



 

 

dogodkov mreže in sodeloval pri oblikovanju njenih politik. V Skupini poverjenikov interese 

SOS v mreži zastopa generalna sekretarka Jasmina Vidmar.  

 8.-9. marec, Dunaj – sestanek delovne skupine za energetsko učinkovitost  

Na sestanku je delovna skupina obravnavala napreden pri projektu EeMA, ki je posvečen 

izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti in izzivom na lokalni ravni. Predstavnik SOS 

Boštjan Krajnc, je predstavil opravljeno delo z Združenjem občin in mest Republike Srbske, s 

katero so analizi možnosti za prestrukturiranje združenja, da bi to bilo zmožno zagotoviti 

storitev na področju energetske učinkovitosti občin in mest. Več tukaj  

 10. - 11. marec, Ljubljana- sestanek komisije za urbanistično načrtovanje 

Komisijo za urbanistično načrtovanje pri NALAS vodi Skupnost občin Slovenije, zastopa pa 

jo Izidor Jerala, strokovnjak MO Novo mesto. Srečanje je bilo posvečeno vključevanju 

javnosti v postopke sprejemanja prostorskih načrtov, stanje na področju obdavčitve 

nepremičnin v državah JV Evrope in zelene usmeritve slovenske prestolnice na področju 

prostorskega načrtovanja.  

 28. september, Ljubljana – srečanje delovne skupine za trajnostni turizem 

Delovna skupina za trajnostni turizem se je udeležila dvodnevne konference Global Green 

Destinations Day, in se aktivno vključili v panelno diskusijo o standardih v trajnostnem 

turizmu ter predstavili orodja za oblikovanje zelenih destinacij v JV Evropi ter se udeležili 

zelene učilnice na prostem, kjer so se seznanili z zelenimi točkami prestolnice in trajnostnimi 

ukrepi, ki so Ljubljani prinesli naziv Evropske zelene prestolnice 2016.  

 Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo 

Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo je ob sodelovanju dr. Vilme Milunovič, 

predstavnice SOS, tudi v letu 2016 izdala priročnik Indikatorji fiskalne decentralizacije v JV 

Evropi, ki oblikovalcem politik nudi analizo in zanesljive, primerljive podatke o občinskih 

financah in fiskalnih odnosih v posameznih državah med leti 2006 in 2014. Publikacija je 

dosegljiva tukaj.  

 14. – 15. april, Priština - Skupščina NALAS 

Skupščina NALAS je poleg uradnih dokumentov mreže obravnavala povečanje občinskih 

investicijskih zmogljivosti v jugovzhodni Evropi v obliki tematske konference, ki je bila 

organizirana v sodelovanju s Svetovno banko. Skupščine sta se udeležila delegata Darko Fras 

in Tadej Beočanin ter generalna sekretarka SOS.  

ALPE JADRAN 
Zveza Alpe Jadran je v letu 2016 organizirala dve seji upravnega odbora. Od prvega srečanja 

v marcu 2014 je upravni odbor AAA podprl 139 novih projektov, med katerimi je trenutno 

deset (bodisi s podporo za pripravo – ali s podporo izvedbenih stroškov), ki se sofinancirajo 

v okviru EU programov "Erasmus +", " Evropa za državljane "in" Ustvarjalna Evropa". 

Jana Apih, vodja TCP za turizem je bila nominirana v delovno skupino Alpske konvencije za 

trajnostni turizem. AAA ima v Alpski konvenciji status opazovalca. 

http://www.nalas.eu/News/EE_TF_Vienna
https://skupnostobcin.si/2016/04/porocilo-o-fiskalni-decentralizaciji-v-jv-evropi-2016/


 

 

Pri prijavi projektov je bila Slovenija v letu 2016 manj uspešna. Od skupaj vplačane članarine 

v višini 11.462,32, je slovenskim prijaviteljem odobrenih le 3400 eur. Pri tem ne gre za to, da 

bi projekte zavračali, temveč za nizek interes ter posledično nizko število prijav. 

PROJEKTI SOS  

Projekt CAPE-AB CAPE AB - Mreža za sodelovanje in demokratično 

udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji 
CAPE AB je projekt, ki ga je SOS pričela izvajati z julijem 2015 in je namenjen izboljšanju 

medkulturnega razumevanja in sodelovanja na občinski ravni, podpori demokratične 

udeležbe in izboljšanju zmogljivosti za transnacionalno sodelovanje. Usmerjen je v 

seznanitev potencialnih prijaviteljev z možnostmi financiranja projektov, predvsem skozi 

programe Evropa za državljane 2014 – 2020, Erasmus + ter programe Ustvarjalna Evropa in v 

pomoč občinam, zavodom, društvom in nevladnim organizacijam za večjo uspešnost ob 

prijavi projektov. SOS v letu 2016 v sklopu projekta izvedla delavnico, na kateri so bili 

predstavljeni primeri sodelovanja občin ter priložnosti črpanja sredstev EU iz programa 

“Evropa za državljane” ter drugih skladov. Ob zaključku konferenčnega dela se je projektni 

vodja, Georg Müllner, posvetil še individualnim vprašanjem in neposrednemu projektnemu 

svetovanju glede na prej izraženo potrebo udeleženk in udeležencev. Več tukaj  

PROJEKT OPENN – Osvojiti politično enakost z novimi imeni 
Skupnost občin Slovenije je v mesecu aprilu 2016 zaključila z izvajanjem projekta OPENN – 

Osvojiti politično enakost z novimi imeni, ki je bil financiran s strani Norveškega 

mehanizma. Skupnost občin Slovenije je v okviru projekta vodila delovni sklop 4 

(Vzpostavitev podpornega okolja za promocijo in večanje zavedanja in znanja o pomenu 

vključenosti enakosti spolov v procese političnega odločanja na lokalnem nivoju) v katerem 

je z Norveškim združenjem občin identificirala modele dobrih praks na Norveškem, ter 

razvila model dobre prakse za vključevanje žensk v politiko na lokalnem nivoju. Na podlagi 

definiranih modelov dobrih praks je SOS vzpostavila informacijsko in podporno točko za 

izvoljene funkcionarke/funkcionarje, ter izvedla usposabljanje o vlogi in prednosti enake 

zastopanosti spolov pri vodenju. SOS je s partnerji pripravila predloge za spremembo 

zakonodaje, ki spodbujajo enako zastopanje spolov, prav tako pa izdelala priročnik za 

občinske svetnice/svetnike ter časopis. Več tukaj  

PROJEKT GREENS - Podporniki zelenemu javnemu naročanju  

3 letni projekt, ki se je začel izvajati 1.6.2016 in v katerem je 

SOS eden izmed 14 partnerjev iz osmih držav ima kot enega 

izmed ciljev tudi odpravo ovir pri izvajanju ZJN, ugotovljenih 

s strani partnerjev v različnih državah. V okviru projekta je 

bilo doslej narejeno sledeče: 

https://skupnostobcin.si/novica/izvedena-mednarodna-konferenca-z-naslovom-programi-in-financiranje-sodelovanja-obcin-drustev-in-nevladnih-organizacij-v-evropski-skupnosti/
https://skupnostobcin.si/openn/


 

 

 analiza obstoječih slabih in dobrih praks v vsaki sodelujoči državi na področju 

zelenih javnih naročil: analiza je identificirala nabor že opravljenih dobrih in slabih 

primerov postopkov zelenih javnih naročil v vsaki sodelujoči državi partnerici. 

 Ustanovljene so G.PP.S. podporna okolja v energetskih agencijah 7 sodelujočih držav 

EU. Cilj tega ukrepa je koncentracija strokovnjakov znotraj teh organizacij, da bi 

lahko nudili tehnično podporo ZJN javnim službam na nacionalni, regionalni ali 

lokalni ravni. V Sloveniji je to podporno okolje ustanovljeno v Lokalni energetski 

agenciji Pomurje, ki je tudi partner v projektnem konzorciju. 

 Ustanovljena je delovna skupina za pametno javno naročanje, ki se osredotoča na 

dobre in slabe plati zelenega javnega naročanja. Glede vsebin je SOS v stalni povezavi 

tudi z Ministrstvom za javno upravo.  

 Občine so bile o projektnih aktivnostih informirane preko projektnih novic, spletnih 

strani in Tedenskih novic SOS. S projektnimi 

aktivnostmi s je seznanilo tudi predsedstvo SOS na 

seji, ki je potekala 7.9.2016 v Velenju. 

 Izvedena sta bila tudi dva webinarja. 

INTENSSS-PA  
V mesecu Februarju 2016 smo pričeli z izvajanjem projekta 

INTENSSE_PA, ki bo trajal 30 mesecev do avgusta 2018. V 

okviru projekta je bil ustanovljen Regional Living Lab (RLL) v 

katerem sodelujejo predstavniki lokalnih skupnosti, podjetji, 

predstavniki nevladnih organizacij in predstavniki 

zainteresirane javnosti.  

V projektu se bo preverila želja, da se v okvirju RLL (regional living lab) ustvari pogoje za 

združitev potreb prostorskih načrtovalcev in potreb okolja po energiji. V okviru projekta 

bomo izdelati model dobre prakse za umeščanje energetskih objektov v prostor na način. S 

sodelovanjem različnih deležnikov v okviru RLL se želi preveriti možne načine zmanjšanja 

nasprotovanja razločnih skupin uvrščanja energetskih objektov v prostor. RLL predstavlja 

forum, kjer se predložijo različna stališča, ter se poišče konsenz še preden pride do javne 

obravnave prostorskih načrtov. Prav tako bomo s slovenskim partnerjem LEA Pomurje 

izdelali Energetski načrt za Pomurje.  

V letu 2017 bomo v okviri RLL izvedli več izobraževanj s področja energetskega 

knjigovodstva in umeščanja energetskih objektov v prostor. Pri umeščanju energetskih 

objektov v prostor se bomo posvetili vprašanju ali je umeščanja hidroelektrarne na reki Muri 

izvedljivo in sprejemljivo tako pri lokalnih skupnostih v Pomurju, kot pri ostalih deležnikih 

(podjetja, kmetje, nevladne organizacije, prebivalci).  

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
 

Razvojna agencija Savinja, skupaj s partnerji, 

Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem 



 

 

regionalnih razvojnih agencij Slovenije in Združenjem območnih razvojnih agencij Slovenije 

– ZORA, pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije, izvaja projekt »Zdravju prijazno 

delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce« , ki ga je na podlagi 

Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 

2015 in 2016 v 90% finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 

Projekt se je izvajal med 1.9.2015 in 31.10.2016. Skupaj z vzpostavljenim partnerstvom smo 

pristopili k pripravi celovite analize, zmanjšanju oz. odpravi tveganj in stresa na delovnem 

mestu pisarniškega delavca. Projekt je potekal na celotnem ozemlju Republike Slovenije in je 

bil namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da 

bomo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev 

svojega zdravja. S tem bomo manj odsotni zaradi boleznin, posledično bo storilnost višja, 

stroški zdravljenja pa nižji. Prepričani smo, da je projekt vplival na izboljšanje ozaveščenosti 

o splošnem pomenu dobrega zdravstvenega stanja širše javnosti, z manj bolniške odsotnosti, 

zmanjšanimi stroški za delodajalce in ZZZS ter poudarjanjem preventive. 

PODROČJE INFORMIRANJA JAVNOSTI 

SPLETNA STRAN WWW.SKUPNOSTOBCIN.SI  

Spletno stran Skupnosti občin Slovenije je v letu 2017 bilo 

ogledov strani 192.458, ker je 4% več kot v letu 2016. Prav tako 

se je povečalo število sej za 34% iz 58.984 na 72.479. Ena seja 

predstavlja več ogledov spletnih strani istega uporabnika v  

roku 30 minut.  Da je spletna stran uporabna in pregledna kaže 

dejstvo, da se je število ogledanih strani na posamezno sejo 

zmanjšalo za 22% (iz 3,43 na 2,66). Podatek nam pove, da so 

uporabniki veliko hitreje našli informacijo, zaradi katere so 

prišli na našo spletni stran. V letu 2016 smo prav tako 

zabeležili 35% rast novih uporabnikov. Spletno stran 

www.skupnostobcin.si je v letu ogledalo 39.946 različnih uporabnikov. Na spodnji sliki je 

prikazana primerjava števila sej med letom 2016 (morda črta) in letom 2015 (oranžna črta). 

 

MEDIJSKA PRISOTNOST SOS  
V letu 2016 smo na podlagi analize medijskih objav v slovenskih tiskanih in elektronskih 

medijih zasledili 1462 objav, v katerih je bila omenjena Skupnost občin Slovenije. Iz 

datumskega grafikona je razviden trend objav v analiziranem obdobju. Najbolj izstopa mesec 

december s 329 objavami in september z 218 objavami.  

http://www.skupnostobcin.si/
http://www.skupnostobcin.si/


 

 

 

slika 1: Število medijskih objav po mesecih 

Skupnost občin Slovenije se je pojavljala v 216 različnih medijih. Od tega 653 objav na spletu, 

260 objav na radiu, 137 objav tiskovnih agencij in 87 objav na televiziji. V tiskanih medijih se 

je SOS pojavila v 325 objavah.  

slika 2: Objave po zvrsteh medijev 

Komunikacija z mediji sicer ni oglaševanje, saj zajema neplačljiv medijski čas in/ali prostor, 

merila za objavo sporočil so na strani urednikov, zato je še toliko bolj zanimiva ocena objav v 

nominalni protivrednosti. Izmeriti je torej mogoče število objav, površino in ocenjeno 

oglaševalsko vrednost naše publicitete po medijih, če bi jo SOS morala plačati. Ta je v letu 

2016 znašala 3.562.261 EUR.  
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Slika 3: Število objav, površina in ocenjena oglaševalska vrednost publicitete po medijih 

TEDENSKE NOVICE SOS 
V Sekretariatu SOS je bilo v letu 2016 izdanih 50 številk Tedenskih novic. Tedenske novice so 

brezplačna publikacija v elektronski obliki (PDF), ki jo Sekretariat SOS pošilja po elektronski 

pošti praviloma vsak petek (izjemoma ponedeljek), hkrati pa so objavljene na spletni strani 

SOS in dostopne širši javnosti. Na tedenske novice SOS je naročenih več kot 1700 

prejemnikov novic, v katerih jih SOS obvešča o aktivnostih skupnosti, njenih organov in 

delovnih teles, dogodkih SOS in dogodkih drugih, aktualnih razpisih, mednarodnih 

aktivnostih, delu vlade, zakonodajnih aktivnosti in vse to z vidika relevantnosti za lokalne 

skupnosti.  
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ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 

 

KONTO NAZIV  

           1                 2  

 I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+740+78) 

                     466.945 

        TEKOČI PRIHODKI 

       (70+71) 

                            313.404 

71       NEDAVČNI PRIHODKI 

      (710+711+712+713+714) 

                            313.404 

 

710    UDELEŽBA NA DOBIČKU IN  DOHODKI 

OD    PREMOŽENJA 

        (7100+7101+7102+7103) 

                                    

1.376 

 

7102      Prihodki od obresti                                1.376 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV 

                                

73.732 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 

(7140+7141) 

                            238.296 

7141 Drugi nedavčni prihodki                             238.296 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ JAVNO 

FINANČNIH INSTITUCIJ 

(7400+7401+7402+7403) 

                              66.475 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                               0 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov                               66.475 

78 Prejeta sredstva iz EU                     87.066 

 II. SKUPAJ ODHODKI 

(40+41+420+430) 

                           414.676 

40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+404+409) 

                           361.986  

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

(4000+4001+4002+4003+4004+4005+4009) 

                            181.674 

4000 Plače in dodatki 

 

                            170.159 

4001 Regres za letni dopust 

 

                               4.721 

4002 Povračila in nadomestila 

 

                               6.794 

4003 Sredstva za delovno uspešnost                                       0 

 

4004 Sredstva za nadurno delo                                       0 



 

 

4005 Sredstva nerezidentov po pogodbah                                        0 

4009 Drugi izdatki zaposlenim                                     0 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 

(4010+4011+4012+4013) 

                              27.427 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

                              15.059 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                               12.064 

4012 Prispevek za zaposlovanje                                    153 

4013 Prispevek za starševsko varstvo                                    151 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

(402=4020+40201+40202+4021+4022+4023+4024+

4025+ 

4026+4027+4028+4029) 

                            152.885 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              

112.885 

4021 Posebni material in storitve                                      0 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacija 

                               6.726 

4023 Prevozni stroški in storitve                                      0 

4024 Izdatki za službena potovanja 

 

                              18.402 

4025 Tekoče vzdrževanje                                        0 

4026 Najemnine in zakupnine                                 9.454 

4027 Kazni in odškodnine                                        0 

4028 Davek na izplačane plače                                        0 

4029 Drugi operativni odhodki     5.418                         

40290 Drugi odhodki                               5.418 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

(205=206+207+208+209+210) 

                                       0 

4031 Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam                                        0 

409 REZERVE                                        0 

4092 Druge rezerve                                        0 

41 TEKOČI TRANSFERI 

41=412+414) 

                              21.569 

412 Transferi neprofitnih organizacijam in 

ustanovam  

                                1.325      

414 Tekoči transferi v tujino                               20.244 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 

                               

31.121 

4202 Nakup opreme                                

31.121 

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI 

                              52.269 



 

 

 

 

Prihodki 

 

Prihodki Skupnosti občin Slovenije so bili v letu 2016 realizirani v višini 466.945  €  in 

so v primerjavi s predhodnim letom višji za 2,00 % .  

 

Doseženi so bili :   

 

 Prihodek iz naslova članarin /Konto 714/  – je dosežen v višini 238.296 €  . 

Občine članice redno poravnavajo svoje obveznosti, razen nekaj rednih občin 

neplačnic.  

 Prihodek iz naslova prodaje blaga in storitev /Konto 713/ je bil realiziran v 

višini 73.732 €  , kar znaša 62% več od višine realizirane v letu 2015. Dosežena 

sredstva so za 84% višja od načrtovanih. Večino prihodkov je bilo doseženih z 

organizacijo usposabljanj in izobraževanj, ki jih je SOS izvedla za občine. Teh 

je bilo v preteklem letu 28, na njih je sodelovalo 1.267 županj in županov ali  

zaposlenih v občinah, javnih zavodih in podjetjih.  

 

 Prejeta sredstva iz javnih skladov /Konto 7403/ so bila realizirana v višini 

66.475 €  , kar v predstavlja 66% več od načrtovanih sredstev. Prav tako je 

realizacija višja od tiste, dosežene v letu 2015 /3%/.  

 

 Prejeta sredstva iz EU skladov /Konto 78/so bila dosežena v višini 87.066 € . 

Realizacija je povezana z dinamiko financiranja projektov, v katerih sodeluje 

SOS – Zdravi in vitalni v javnem sektorju, Zdravju prijazno delovno okolje – 

za zdrave, aktivne, motivirane pisarniške delavce, Greens – Podporniki 

zelenemu javnemu naročanju, za inovativne in trajnostne institucionalne 

spremembe, Oppen – Osvojiti politično enakost z novimi imeni, INTENSSS -  

Sistemski pristop k usposabljanju za energetske,  prostorske,  socialno 

ekonomske in trajnostne lokalne skupnosti, Cap-ab – Mreža za sodelovanje in 

demokratično udeležbo državljanov v Jadransko – Balkanski regiji.  

 

 Prejeta višina obresti /Konto 71/ odraža nizke obrestne mere, ki jih je v bankah 

/različnih/ mogoče doseči v tem trenutku.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Odhodki 

 

Odhodki v letu 2016 so bili realizirani v višini 414.676 €  , in so za 12,7% višji od 

tistih, doseženih v letu pred tem.  Ter za 18% nižji od načrtovanih.    

 

 

Sredstva so bila porabljena za:  

 Plače in druge izdatke zaposlenim /Konto 400/ so bili realizirani v višini 

181.674 €  . V sekretariatu je bilo v letu 2016 zaposlenih 7 oseb. Sredstva 

porabljena za plače v letu 2017 so v primerjavi z letom pred tem višja za 3%, v 

primerjavi z načrtovanimi sredstvi pa so porabljena sredstva višja za  slab 1%.  

 

 Prispevki delodajalcev za socialno varnost / Konto 401 /so bili obračunani in 

odvedeni pravočasno in v skladu z zakoni.  

 

 Odhodki za blago in storitve /Konto 402 /  so bili realizirani v višini 152.885  € 

in so za 18% višji od tistih v letu 2015 ter za 8% višji od planiranih 

 

Realizirani so bili v:  

 

 Pisarniški material in storitve /Konto – 4020/ , postavka vključuje stroške 

pisarniškega materiala, računalniških storitev,stroške računovodskih storitev 

ter reprezentance 

 

 Posebni material in storitve /Konto 4021/ vključuje stroške prevajalskih 

storitev, lektoriranja  in drugih storitev, ki jih skupnost išče na trgu dela.  

 

 Energija, voda, komunalne storitve /Konto 4022/,  postavka vključuje stroške 

ogrevanja, stroške komunalnih storitev, telefonov, faksov, internetnih 

povezav ter poštnih storitev.   

 

 Odhodki za službena potovanja /Konto 4024/ so bili realizirani v višini 18.402 

€. Postavka vključuje potne stroške, dnevnice in ostale stroške  povezane s 

službenimi potmi v Sloveniji in tujini. V preteklem letu so bili odhodki za 

službene poti  v primerjavi z letom 2015 za 14% nižji.   Nižji pa so bili prav 

tako v primerjavi s načrtovanimi stroški službenih poti.  

 

 Najemnine in zakupnine /Konto 4026/ vključujejo stroške najema prostorov za 

organizacijo različnih dogodkov, ki jih je skupnost organizirala in izvedla v 

preteklem letu ter stroške najema prostorov, v katerih ima sedež sekretariat 

SOS. Postavka je bila realizirana  v višini 9.454 €  , ki je sicer nekoliko nižja od 

tiste v letu 2015 / kar je manj od 2015 – 1,7%/.  



 

 

 

 Drugi operativni odhodki / Konto 4029/postavka je bila realizirana v višini 

5.418  €.   Postavka vključuje stroške podjemnih pogodb (za izvajanje 

seminarjev in delavnic), stroške za delo preko študentskega servisa in stroške 

bančnih storitev.  

 

 Tekoči transferi /Konto 40/  vključuje stroške plačila članarine za članstvo v 

nekaterih mednarodnih organizacijah kot -  CEMR, NALAS….  

 

 Nakup in gradnja osnovnih sredstev / Konto 420/, v letu 2016  je skupnost 

kupila NAS strežnik /1.040 €  /, tri računalnike /3.373 €  /   in v poslovnih 

prostorih prenovila električno in računalniško napeljavo, saj je bila ta 

popolnoma dotrajana in že nevarna.  /3.932 €/. 

  

 

 
 

 

 

Sekretariat SOS  

Maribor, 11. Februar 2017  
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Na podlagi 5. odstavka 10. člena statuta Zdruţenja občin Slovenije (ZOS) predsedstvo ZOS pr ipravi in 
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1. VIZIJA IN POSLANSTVO ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 

 
Zdruţenje občin Slovenije (ZOS) je interesno zdruţenje slovenskih občin s statusom reprezentativnega 
zastopnika lokalnih interesov, ki ga je pridobilo z objavo akta o ustanovitvi, statutom in odločbo 

Ministrstva RS za notranje zadeve v Uradnem listu RS št. 97/2002.  
 
ZOS, ki zdruţuje 144 občin, ima sedeţ v Ljubljani in status osebe javnega prava. Zdruţenje deluje v 

pravnem, gospodarskem in političnem interesu tako občin članic kot tudi občin, ki niso članice 
zdruţenja. Zastopa interese slovenskih občin na drţavni in mednarodni ravni ter se pri svojem delovanju 

povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami tako doma kot v tujini. Prav tako sodeluje tudi z 
drugimi pravnimi osebami, ki lahko nudijo strokovna znanja in izkušnje s področja lokalne samouprave 
in področja dela gospodarskih javnih sluţb ter tako pripomorejo k izboljšanju poloţaja slovenskih občin. 

Začrtane cilje ZOS dosega s pomočjo zaposlenih v tajništvu zdruţenja in strokovnih delovnih teles, 
katerih člani so predstavniki občin članic. Vsakodnevno se pristopa k organizaciji različnih prireditev, 
strokovnih posvetov, seminarjev, delavnic. Z oblikovanjem predlogov oziroma rešitev na področju 

lokalne samouprave skušamo v največji moţni meri izboljšati poloţaj slovenskih občin. Zdruţenje 
svetuje občinam pri pravnih, davčnih in gospodarskih vprašanjih.  
 

ZOS deluje kot informacijsko središče. Medijem posredujemo informacije o aktualnih temah s področja 
lokalne samouprave in na ta način ozaveščamo javnost o pomenu lokalne samouprave ter o dogajanju 

na tem področju. Informiranost občin je ključnega pomena, zato članice z vsakodne vnimi obvestili  
obveščamo o delu zdruţenja, in sicer prejemajo obvestila v elektronski obliki, prav tako pa vsa obvestila 
aţurno objavljamo na svojih spletnih straneh. V tajništvu ZOS se konec meseca pripravi in izda 

elektronsko glasilo Mesečni utrip, ki ga občine prejmejo na svoje e-naslove. Vsake tri mesece oziroma 
po potrebi pa ZOS izda tiskan časopis Glas občin, ki ga poleg občin prejmejo tudi druge ustanove in 
posamezniki. Nenazadnje pa ZOS skrbi tudi za izdajo različnih strokovnih gradiv in občinam č lanicam 

nudi strokovno podporo, če jo le te potrebujejo.  
 
ZOS z organizacijo seminarjev, posvetov in drugih vrst izobraţevanj usposablja zaposlene v občinskih 

upravah in javnih podjetjih ter nudi druge konkretne projekte s ciljem modernizacije in profesio nalizacije 
zaposlenih v občinskih upravah ter javnih podjetjih.  
 

Poleg natančno določenih nalog in zastavljenih ciljev se ZOS zavzema tudi za krepitev lokalne 
samouprave v Sloveniji in za dosledno spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi. Zavzema  se 

tudi za javno upravo blizu ljudem oz. drţavljanom prijazno javno upravo, za uravnoteţen in trajen razvoj 
občin in regij, za ohranjanje podeţelja, za prenovo industrijskih in urbanih središč, za tesnejše 
sodelovanje lokalnih skupnosti z domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti in za povečanje kakovosti 

ţivljenja tako na podeţelju kakor tudi v industrijskih in urbanih središčih.  
 
ZOS se intenzivno zavzema za decentralizacijo javne uprave in uvedbo vmesne upravne stopnje med 

drţavo in občinami. 
 
Zdruţenje in z njim vsi zaposleni si prizadevamo, da občinam nudimo čim širšo in čim bolj kakovostno 

paleto storitev in dostopa do informacij. Med mnogimi storitvami, ki jih zdruţenje nudi občinam, velja 
posebej omeniti Skupno notranjo revizijsko sluţbo, ki je s svojim delovanjem začela 2009.  
 

Na tem in tudi drugih področjih si bo zdruţenje tudi v prihodnje prizadevalo za nadgradnjo in dopolnitev 
svojega dela.  
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2. ČLANSTVO V  ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE 
 
Zdruţenje občin Slovenije je na dan 31. 12. 2016 štelo 144 občin članic.  

 
ZOS je bil ustanovljen leta 1999 na pobudo deset manjših občin (Beltinci, Borovnica, Divača, Naklo, 
Podvelka-Ribnica, Preddvor, Rogašovci, Starše, Sv. Jurij ob Ščavnici in Vodice). Občine so bile 

nezadovoljne s storitvami, ki so jim bile nudene v takratni Skupnosti občin Slovenije. Med glavnimi 
razlogi za ustanovitev zdruţenja je bilo nezadovoljstvo zaradi slabega zastopanja njihovih interesov do 

drţave. Nove občine so bile tudi praviloma brez vsakršne upravne infrastrukture in v neenakovrednem  
poloţaju tudi iz vidika sistemskega financiranja.  
 

Zelo pomembna vloga zdruţenja so vsakoletna usklajevanja in pogajanja o povprečnini, ki določa višino 
prihodkov občin, o višini sredstev za sofinanciranje investicij ter ostalih določbah vsakoletnega zak ona o 
izvrševanju proračuna, ki so pomembne za občine. V letu, ki se je izteklo, smo vlagali veliko naporov in 

truda v pogajanja z Vlado RS ter vztrajali, da mora povprečnina pokriti stroške, ki jih imajo občine z 
izvajanjem zakonskih nalog. Posledično tudi nismo prišli do dogovora o povprečnini, ki jo je Vlada RS 
določila enostransko. Zahtevali smo tudi več ssredstev za sofinanciranje investicij, ki so za manjše 

občine ključnega pomena. To smo podkrepili tudi z vloţeno zahtevo za oceno ustavnosti določbe 
ZIPRS1617 o višini investicijskega transfera. 

 
ZOS je pozival tudi k noveliranju kohezijskih programskih dokumentov.  
 

Zelo aktivni smo na področju zakonodaje. Številne pripombe na predloge zakonov in podzakonskih 
aktov so bile upoštevane. 
 

V okviru ZOS od leta 2009 deluje Notranjerevizijska sluţba Zdruţenja občin Slovenije, v katero je 
včlanjenih 32 občin članic. Članice SNRS so s storitvijo zadovoljne, kar zopet kaţe na dobro delo, ki ga 
opravljamo za občine članice. Storitve, ki se izvajajo v SNRS ZOS, pre dstavljajo dober pripomoček 

vodstvu občine pri obvladovanju tveganj ter izboljšanju poslovanja.  
 
Zelo dobro delamo tudi na področju izobraţevanja zaposlenih na občinah. Kotizacija za občine članice 

znaša 30 EUR, za nečlane in ostalo zainteresirano javnost pa kotizacija zanaša 80 EUR. Tu občine 
članice prihranijo kar nekaj sredstev. Vsako leto organiziramo tudi brezplačna izobraţevanja. V letu 

2016 smo izvedli kar 37 različnih izobraţevanj, kar zopet kaţe na našo aktivnost in ţeljo, da se občinam 
pomaga po najboljših močeh.  
 

  
3. STRATEŠKI CILJI DELOVANJA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V LETU  2016 

 

Na ZOS smo tudi 2016 sledili tako novim ciljem kot tistim, ki so bili začrtani ţe pred leti, vedoč, da so ti 
dosegljivi le z dobrimi programskimi izhodišči, ki temeljijo  na učinkoviti organiziranosti, znanju in 
izkušnjah.  

 
2016 je zdruţenje stremelo k naslednjim ciljem:  

 ohranitev in utrditev članstva občin članic v ZOS;  

 prizadevanje za dobro izvajanje osnovne naloge ZOS (zastopanje občin pred drţavnimi organi); 

 zastopanje interesov občin na ključnih področjih, kot je financiranje občin in skladen regionalni 

razvoj; 
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 zagotavljanje čim bolj kakovostnega in strokovnega servisa občinam (rednega in dodatnega);  

 nadaljevanje dobrega dela na področju opravljanja notranjih revizij;  

 aktivno delovanje delovnih teles Zdruţenja občin Slovenije;  

 ohranitev in nadgradnja dobrega sodelovanja z Vlado RS, Drţavnim zborom RS in Drţavnim 
svetom RS; 

 strokovno delovanje na mednarodnem področju (Odbor regij, Kongres lokalnih in regionalnih 
oblasti); 

 aktivno delovanje v okviru različnih delovnih skupin, ki so bile organizirane na posameznih 
ministrstvih in v vladnih sluţbah; 

 sodelovanje pri različnih projektih v Sloveniji, ki se navezujejo na delo v lokalnih skupnostih.  

 
 

4. DELOVANJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 2016 
 
ZOS je krovno zdruţenje za srednje velike in manjše občine. Osnovne naloge zdruţenja so 

zagotavljanje pomoči občinam članicam pri učinkovitem izvajanju njihovih vsakodnevnih nalog, 
zagotavljanje in posredovanje aţurnih in sprotnih informaci j (vsakodnevne novice, elektronsko glasilo 
Mesečni utrip, tiskan časopis Glas občin, posveti, izobraţevanja, elektronska obvestila). K tem nalogam 

sodi tudi učinkovito spremljanje zakonodaje s področja lokalne samouprave, ki neposredno ali posredno 
posega na področja delovanja občin. V ta namen zdruţenje sodeluje z Vlado RS, Drţavnim zborom RS, 
Drţavnim svetom RS in na podlagi 5. odstavka 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi podaja pobude 

za spremembo posameznih zakonov in podzakonskih aktov ter mnenja na obravnavane akte (Ustavo 
RS, zakone, strategije, proračun, uredbe, pravilnike).  

 
ZOS lahko za in v imenu članic, ko se izkaţe za več kot nujno in neizbeţno, vloţi zahtevo za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti določenega zakonskega predpisa kot tudi pobudo za začetek postopka 

za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti. Če drţava občine prikrajša za zakonsko določene pravice, 
lahko ZOS v imenu svojih članic proti njej vloţi toţbo.    
 

ZOS se je pri opravljanju svojega dela, v skladu z veljavnimi predpisi ter drugimi akti zdruţenja, 
povezoval in aktivno sodeloval z drugimi skupnostmi, zvezami ali zdruţenji, s strokovnimi in 
znanstvenimi organizacijami ter z ustanovami v okviru drţave in izven njenih meja; vse s ciljem 

zagotoviti kakovostne, aţurne in kontinuirane storitve članicam ZOS. 
 
ZOS vsako leto stremi k temu, da bi svojim članicam ponudil nove storitve ali jim na kak drug način 

pomagal pri zagotovitvi laţjega dela in morebitni racionalizaciji stroškov.  
 

4.1 ORGANIZACIJSKI SEGMENT DELOVANJA ZDRUŢENJA V LETU 2016 (PODPORNI SEGMENT) 
 

Tajništvo zdruţenja v okviru te naloge skrbi za izvedbo rednega poslovanja vseh organov zdruţenja, in 
sicer skupščine, predsedstva, nadzornega odbora, regijskih svetov in strokovnih delovnih teles.  

 
Tako smo se v letu 2016, skladno s programom dela za leto 2016, trudili pri:  

 pripravi osnutkov strokovnih podlag za odločanje organov v okviru pristojnosti posameznega 

organa; 

 koordiniranju dela posameznih strokovnih delovnih teles;  

 izvajanju sklepov skupščine, predsedstva in strokovnih delovnih teles zdruţenja; 

 servisiranju in koordiniranju projektov s področja mednarodnih dejavnosti;  

 servisiranju in koordiniranju projektov s področja delovanja občin v Sloveniji;  

 zagotavljanju udeleţbe predstavnikov zdruţenja na sestankih tako doma ko t v tujini; 

 organiziranju delovnih posvetov, seminarjev, delavnic, konferenc in drugih tovrstnih srečanj;  
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 opravljanju nalog, povezanih s pridobivanjem novih članic;  

 izdajanju elektronskega mesečnega glasila Mesečni utrip;  

 pridobivanju oglasov in pripravljanju strokovnih podlag za izdajanje časopisa Glas občin;  

 pripravljanju osnutkov strokovnih mnenj, poročil, programov in drugih dokumentov;  

 opravljanju drugih nalog po naročilu organov ZOS.  

 
4.2 ZAKONODAJNI SEGMENT DELOVANJA ZDRUŢENJA V LETU 2016 

 

2016 je v okviru zdruţenja delovalo šest strokovnih delovnih teles, in sicer: 

 Odbor za proračun in finance;  

 Odbor za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo;  

 Odbor za regionalna, lokalna in ostala splošna zakonodajna vprašanja;  

 Odbor za socialo, vzgojo, izobraţevanje, kulturo, šport in ostale druţbene dejavnosti;  

 Odbor za e-poslovanje in informacijske sisteme; 

 Odbor za turizem. 

 
Predsedstvo ZOS je na svoji prvi seji v mandatnem obdobju 2014 – 2018 imenovalo člane strokovnih 

delovnih teles, ki so jih predlagale občine članice ZOS. Članstvo v odborih se lahko v celotnem 
mandatnem obdobju dopolnjuje tudi z novimi člani. Člani posameznih odborov so tekom celega leta 
aktivno spremljali problematiko konkretiziranja sprejete zakonodaje v posameznih o bčinah. V kolikor so 

bili zaznani sistemski problemi, so drţavnim organom posredovali poročila o nastalih situacijah in podali 
ustrezne pobude za rešitev. Podano je bilo veliko število pobud in predlogov za spremembo zakonodaje 
oziroma za odpravo njihovih nepravilnosti. 

 
Vse pobude članic ZOS za rešitev teţav pri tekočem poslovanju ali pobude za spremembo zakonodaje 
so bile ustrezno obravnavane in posredovane pristojnim sluţbam v obravnavo ter reševanje.  

 
Zdruţenje je odigralo aktivno vlogo pri ugotavljanju vpliva zakonodaje na lokalne skupnosti. V drugi fazi 
procesa je sledilo vključevanje zdruţenja kot posrednika, ki občine najprej opozori na predlagane 

spremembe in poskrbi za koordinacijo pridobitve skupnega mnenja zdruţenja ter ga posreduje 
snovalcem zakonodaje. Preden so bila vsa mnenja in predlogi posredovani nosilcem zakonodaje, so jih 

proučila pristojna delovna telesa zdruţenja in podala svoje pripombe.  
 
4.3 IZOBRAŢEVALNO-INFORMACIJSKI SEGMENT DELOVANJA ZDRUŢENJA V LETU 2016 

 
ZOS zagotavlja kakovostno vsakodnevno informiranje občin prek elektronske pošte in spletne strani. 
Prav tako pa vsak mesec izdamo elektronsko glasilo Mesečni utrip, ki ga občine prejemajo na 

elektronske naslove, in več številk tiskanega časopisa Glas občin. Slednjega brezplačno p o pošti 
prejmejo občine, vladne sluţbe in ministrstva, poslanci, drţavni svetniki in druga zainteresirana javnost. 
ZOS je v letu 2016 izdal dve obseţni številki tiskanega časopisa Glas občin in 11 izvodov elektronskega 

glasila Mesečni utrip. Obe obliki informiranja sta se tudi v letu 2016 izkazali za zelo učinkoviti sredstvi pri 
promociji dela zdruţenja in posredovanju aktualnih informacij.  
 

V Mesečnem utripu vsak mesec v strnjeni obliki podamo aktualne informacije s področja zakonodaje in 
njenega sprejemanja ter druge domače in mednarodne novice celotnega meseca.  

 
Vse izdaje Glasu občin smo oblikovali v sodelovanju s predstavniki občin, vladnih in nevladnih 
organizacij, ki so prispevali strokovne članke in obširnejše informacije o aktualnih in konkretnih zadevah.  

 
Naloga informiranja obsega dva dela, in sicer informiranje celotne javnosti in informiranje članic 
zdruţenja. Skozi sporočila za javnost in izjave za javnost ter medijske nastope smo javnost opozarjali 
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na nevzdrţne razmere na področju financiranja občin, iz katerih izhajajo številne teţave in zamujene 
priloţnosti občin, javnost seznanjali z mnenji občin o aktualnih temah in problematiki, o projektih in 
delovanju zdruţenja, o konkretnih pobudah zdruţenja in še o mnogočem drugem.  

 
4.4 MEDNARODNI SEGMENT DELOVANJA ZDRUŢENJA V LETU 2016 
 

Predstavniki zdruţenja so kot člani delegacije sodelovali v Odboru regij v Bruslju in Kongresu lokalnih in 
regionalnih oblasti v Strasbourgu ter se udeleţevali rednih plenarnih zasedanj omenjenih institucij. Z 
obema institucijama poteka korektno in utečeno sodelovanje. Sedemčlansko slovensko delegacijo 

(sedem članov in nadomestni člani) v Odboru regij sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, ţupani in 
člani občinskih svetov. 
 

4.5 DELOVANJE SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŢBE ZOS V LETU 2016 
 

Skupna notranjerevizijska sluţba je bila ustanovljena v letu 2009, vanjo pa se je do zdaj vključilo 32 

občin. Notranje revizije so se izvajale v skladu in v obsegu predvidenim z Letnim načrtom Skupne 
notranjerevizijske sluţbe Zdruţenja občin Slovenije (v nadaljevanju: SNRS ZOS) za leto 2016.  
 

Notranje revizije so se izvajale v skladu z Usmeritvami za drţavno notranje revidiranje in z 
Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Dokumentacija je bila 
pregledana na izbranem vzorcu skladno s pripravljenim revizijskim programom. Cilj izvedenih notranjih 

revizij je bil oblikovanje priporočil in izrek mnenja glede obstoja, delovanja in zadostnosti sistema 
notranjih kontrol za posamezno revidirano občino.  
 

Poročila o izvedenih notranjih revizijah in letno poročilo o delu (katerega prejmejo tudi nadzorni odbori 
občin članic) vodja SNRS ZOS naslavlja neposredno na predstojnike občin (ţupane/je). Sicer pa samo 
delovno okolje SNRS zagotavlja izogibanje konfliktu interesov, saj je notranjerevizijska sluţba 

organizirana v okviru samostojne pravne osebe (ZOS) in zato ni vpletena v procese poslovanja 
revidirancev. Ocenjujemo, da je s tem zagotovljena ustrezna organizacijska neodvisnost notranje 

revizije.  
 
 

5. OSEMNAJSTA REDNA SKUPŠČINA ZOS 
 

Ţupanje in ţupani občin članic Zdruţenja občin Slovenije so se 25. maja 2016 v Ljubljani zbrali na 18. 
redni letni skupščini in pregledali delo in doseţke zdruţenja za leto 2015 ter določili smernice in politiko 

delovanja zdruţenja v prihodnjem obdobju. Ţupani so poudarili, da si je treba zastaviti skupne in jasne 
cilje in na ta način občanom in drţavljanom povrniti zaupanje tako v drţavo kot občine. Skupščine se je 

med drugim udeleţil tudi drţavni sekretar na Ministrstvu za javno upravo dr.  Nejc Brezovar.  
 
Osrednji del razprave na letošnji skupščini so ţupani namenili trenutnim in aktualnim nesoglasjem med 

Vlado RS in občinami. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je ob predstavitvi dela ZOS za leto 2015 
izpostavil aktivnosti zdruţenja ob pogajanjih za povprečnino, vloţeno toţbo proti drţavi zaradi 
nespoštovanja dogovora iz januarja 2015. ZOS je v okviru pogajanj o višini povprečnine vztrajal tudi pri 

investicijskih sredstvih za občine, ki so predvsem za manjše občine ključnega pomena. Ţupanom je 
predsednik predstavil tudi vloţeno zahtevo za oceno ustavnosti dela 56. člena ZIPRS1617, in sicer v 
tistem delu, ki se nanaša na višino investicijskih sredstev občin.   

 
Med prihajajočimi aktivnostmi je predsednik izpostavil pripravo ustavne presoje za višino povprečnine, ki 

naj bi jo zdruţenje pripravilo v drugi polovici 2016. Zdruţenje bo tudi v prihodnje aktivno zastopalo 
interese svojih članic, predvsem pri financiranju občin (povprečnina, investicijska sredstva, javno 
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naročanje itd.). Prav tako se bodo intenzivne aktivnosti odvijale na področju črpanja evropskih sredstev, 
saj je teh za občine v tej finančni perspektivi zelo malo, "pa še tistih, ki so predvidena, ne znamo na 
smiseln način začeti uporabljati", je povedal predsednik Smrdelj.  

 
Ţupani so pohvalili delovanje zdruţenja na področju dela notranje revizijske sluţbe, aktivnosti na 
zakonodajnem področju in tudi na področju izobraţevanja občin.  

 
Med sprejetimi sklepi letošnje skupščine zdruţenja je tudi poziv Drţavnemu zboru RS, da pospeši 
postopek za spremembo Ustave RS, tako da zagotovi vpis neodtujljive pravice do vode za vsakogar po 

dostopni ceni in zaščite vodooskrbe pred privatnimi interesi.  Gospodarjenje z vodo in vodovodnim 
omreţjem ne sme biti predmet pridobitne dejavnosti gospodarskih druţb in korporacij, ki se ukvarjajo s 

pridobivanjem dobička na trgu, zato se morajo vodni viri, ki sluţijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z 
vodo za oskrbo gospodinjstev izkoriščati v obliki neprofitne javne sluţbe. Ureditev univerzalnega 
dostopa do vode na zakonski ravni ne nudi dovolj zaščite, saj lahko katera koli vlada pod pritiski dokaj 

enostavno spremeni zakon. Tako mora biti status vodnih virov urejen v Ustavi RS in s tem zavarovana 
temeljna človekova pravica dostopa do vode. Z dopolnitvijo Ustave RS b omo zagotovili univerzalen 
dostop do vode.  

 
Skupščine ZOS so se udeleţili drţavni sekretar na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejc Brezovar, vodja 
Sluţbe za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar in predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Marko Drofenik. Ţupani so s predstavniki ministrstva spregovorili o aktualnih temah s 
področja lokalne samouprave: strategiji razvoja lokalne samouprave, niţanju stroškov občinam, 

evropski kohezijski politiki in skladnem regionalnem razvoju.  
 
Drţavni sekretar dr. Nejc Brezovar se je v pogovoru z ţupani osredotočil na strategijo razvoja lokalne 

samouprave in zniţevanje stroškov občin. Povedal je, da so veseli konstruktivnega sodelovanja 
zdruţenja in se zahvalil za vse podane pobude, ki se jih trudijo upoštevati v čim večji meri. Med MJU in 
občinami so glede vsebine dokumenta velika razhajanja. Ministrstvo pripravlja popravljeno različico 

strategije in v zvezi s tem naj bi bil sklican tudi sestanek.  
 
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v zvezi s strategijo ponovno izpostavil, da je decentralizacija za 

dobro delovanje drţave izrednega pomena in da bi moral dokument stremeti k temu in ne k 
centralizaciji. Prav tako je izpostavil pomanjkanje razvojne note v strategiji, ki bi prav tako morala biti v 
ospredju. Ţupani so poudarili, da se je pri pripravi strategije ubralo napačno pot in da je treba začeti pri 

ljudeh in si zastaviti jasne cilje. Pred samo pripravo dokumenta je nujno treba pripraviti jasno analizo 
sedanjega stanja. 

 
Predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta ob predstavitvi projekta Zdravje v občini 
poudarili pomen zdravja prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru Norveškega mehanizma, in sicer kot 

pilotni projekt v okviru nekaj občin in bo v prihodnje predstavljen tudi na regijskih nivojih. S  projektom 
ţelijo spodbuditi k bolj zdravemu načinu ţivljenja.  
 

 
6. SEJE PREDSEDSTVA ZOS V LETU 2016 

 

2016 se je predsedstvo sestalo na štirih rednih sejah in eni dopisni. Na dveh skupnih sejah pa so se 
srečala predsedstva vseh treh zdruţenj občin.  
 

6.1 REDNE SEJE 
 

Člani predsedstva ZOS so se 2016 sestali na štirih rednih sejah, in sicer:  
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 Prva seja predsedstva ZOS – Ljubljana, 12. 2. 2016 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 8. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;  
2. Potrditev dnevnega reda 1. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije; 

3. Predstavitev izhodišč sprememb Zakona o financiranju občin, dr. Roman Lavtar, Sluţba za 
lokalno samoupravo; 

4. Informacija o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, dr. Roman Lavtar, 
Sluţba za lokalno samoupravo;  

5. Obravnava predloga novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B); 

6. Obravnava predloga Zakona o javnih financah in predloga Zakona o računovodstvu;  
7. Obravnava Predloga poročila o delu za leto 2015;  
8. Obravnava Predloga pograma dela za leto 2016; 

9. Priprava izvedbenih dejanj za 18. redno skupščino ZOS: predlog poslovnika skupščine, predlog 
delovnega predsedstva skupščine, predlog dnevnega reda skupščine, predlog višine članarine 
za članstvo v ZOS v 2016; 

10. Razno. 
 

Pri obravnavi 2. in 3. točke je sodeloval predstavnik MJU, Sluţbe za lokalno samoupravo, Andrej 
Čokert. Ob obravnavi Strategije so člani predsedstva ponovno poudarili, da dokument ni dobra podlaga 
za nadaljnjo obravnavo in da jo je treba pripraviti na drugačen način. Treba je zastaviti jasne cilje, ki bi 

natančno opredelili razvoj lokalne samouprave. Stremeti je treba k decentralizaciji, s katero se lahko 
doseţe stabilnost v drţavi in posledično razvoj.  
 

V zvezi s predlogom Zakona o financiranju občin je Čokert povedal, da bi bi la največja sprememba pri 
izračunu povprečnine, in sicer v smeri, da bi bili stroški čim bolj standardizirani. Sredstva bi se iskala v 
okviru notranjih prerazporeditev, da ne bi bilo prevelikih sprememb za drţavni proračun. Dodal je, da 

imajo občine največ stroškov na področju predšolske vzgoje, kulture in sociale. S strani članov 
predsedstva je bila izraţena velika bojazen, da bodo občine ponovno prikrajšane. Prav tako obstaja tudi 
dilema o smotrnosti posega v sam zakon, če pa ţe, se ga je treba lotiti izjemno previdno in premišljeno, 

saj so pričakovanja na vseh straneh velika.  
 

Člani predsedstva so imenovali člane delovne skupine za pripravo stališč Strategije lokalne samouprave 
v Republiki Sloveniji. 
 

Predsedstvo je obravnavali tudi tri predloge zakonov – Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja, Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu. V zvezi s predlogom novega ZJF so člani 
predsedstva ugotavljali, da le-ta predstavlja velik šok za občine in da skoraj neobvladljivo postaviti tak 

sistem. Zaznati je teţnjo zakona po centralizaciji nalog in odgovornosti, ključna odgovornost je na eni 
osebi, ki poleg vsega niti nima vpliva na vse procese npr. na ravnanje posrednih proračunskih 
uporabnikov. Preveč ostro je zastavljeno sankcioniranje odgovornih oseb. Poleg tega predlog zakona 

prinaša tudi bistveno preveč dodatne administracije, kar je v drţavi, ki ţeli zmanjšati birokratske ovire, 
nerazumljivo početje. ZOS je na MF poslal pripombe na predlog zakona in zaprosilo za podaljšanje roka 

javne razprave. 
 
Prav tako je predsedstvo obravnavalo Predlog poročila o delu ZOS v letu 2015 in Predlog programa 

dela za leto 2016. Zdruţenje je uspešno zaključilo leto 2015 tako s programskega kot finančnega vidika 
in bo s stabilnim delom, ki bo kot vsako leto nadg rajeno, nadaljevalo tudi v letošnjem letu. Oba 
dokumenta je predsedstvo potrdilo in poslalo v dokončno potrditev Skupščini ZOS.  
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 Druga seja predsedstva ZOS – Ivančna Gorica, 24. 6. 2016 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije; 
2. Potrditev dnevnega reda 2. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;  
3. Obravnava sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in predloga proračuna za 

leto 2018 ter priprava izhodišč za pogajanja o višini povprečnine;  
4. Razprava o sistemskih rešitve mnoţičnega vrednotenja nepremičnin in predlogi v zvezi z NUSZ 

– priprava izhodišč za sestanek s predstavniki MF in MOP;  
5. Razno 

 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo z izhodišči Vlade RS za pripravo proračunov za leti 2017 in 2018. 
Člani so opozorili na številne ukrepe, ki povečujejo stroške občinam in za katere se upravičeno 
pričakuje, da se bodo odrazili v povišani povprečnini, med drugim razveljavitev ukrepa ukinitve 

subvencije najemnine v trţnih stanovanjih, dvig mase plač (napredovanja, višja plačna  lestvica, drugi 
ukrepi) itd. Prav tako je bilo opozorjeno na zamik plačil za delovanje skupnih občinskih uprav, 
zmanjševanje koncesnine za rabo vode idr.  

 
Predsedstvo ZOS meni, da bi bila potrebna prilagoditev višine povprečnine ţe v letošnjem letu, zato 

Vlado RS poziva k spremembi le-te, prav tako poziva Vlado RS, da se čim prej pričnejo pogajanja o 
višini povprečnine za prihodnji dve leti. 
 

Predsedstvo ZOS se je seznanilo tudi  z aktivnostmi v zvezi z vloţeno zahtevo za oceno ustavnosti 
prvega odstavka 56. člena ZIPRS1617 glede investicijskega transfera: po vloţeni zahtevi 18. januarja 
2016 je Ustavno sodišče RS zahtevo vzelo v absolutno prednostno obravnavo, ZOS pa je konec aprila 

tudi podal odziv na odgovore Drţavnega zbora RS in Vlade RS na vloţeno zahtevo. Na ZOS se izvajajo 
tudi aktivnosti za vloţitev še ene ustavne presoje, in sicer višine povprečnine za leto 2016. ZOS bo v ta 
namen potreboval polletne realizacije občinskih proračunov.  

 
Člani predsedstva so se seznanili tudi z aktivnostmi glede proje kta uvedbe davka na nepremičnine.  
Delo nadaljujeta tako Projektna skupina kot Projektni svet. V pripravi je predlog novega Zakona o 

mnoţičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi šel v juliju v javno obravnavo. Pojavljajo se pobude 
(zdruţenje FIABCI) za prenovo sistema NUSZ do uvedbe davka na nepremičnine. MOP in MF bosta 

pripravila priporočila občinam za pripravo občinskih odlokov za uvedbo NUSZ za 2017 in 2018, občine 
pa pozivajo k aktivnemu urejanju baz podatkov. 
 

Predsedstvo ZOS se je dotaknilo tudi črpanja evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. Vlado RS 
poziva  k spremembi operativnega programa in zagotovitvi sredstev za občine.  
 

Predsedstvo ZOS je potrdilo kandidatno listo za predstavnike Slovenije v Kongresu lokalnih in 
regionalnih oblasti Sveta Evrope. 
 

 Tretja seja predsedstva ZOS – Ljubljana, 31. 8. 2016 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 2. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;  
2. Potrditev dnevnega reda 3. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;  

3. Financiranje občin v letih 2017 in 2018; 
4. Obravnava novega predloga Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji;  
5. Razno 
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Predsedstvo ZOS se je seznanilo z vladnimi izhodišči o financiranju občin za leti 2017 in 2018:  

 Povprečnina: leto 2017 – predlog 524 EUR, leto 2018 – predlog 530 EUR, 

 Predlog spremenjene formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine, poudarek na uteţi 

o gostoti prebivalstva,  spremenjena formula bi se vnesla v ZIPRS do prve spremembe ZFO-1, 

 Občinam, katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, ti prihod ki pripadajo samo 

do višine primerne porabe, 

 Sredstva za sofinanciranje investicij (21. člen ZFO-1): nepovraten investicijski transfer - leto 
2017 in 2018 – 2 % primerne porabe, povraten investicijski transfer - leto 2017 in 2018 – 3 % 

primerne porabe; dodaten predlog glede prerazporeditve investicijskega transfera,  

 Predlog spremembe Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev 

povprečnine. 
 
Člani predsedstva so med drugim opozorili na neprimernost spreminjanja formule primerne porabe  z 

izvedbenim zakonom, ki se spreminja vsako leto, zato se zahteva umik določbe iz predloga ZIPRS1718. 
Ob tem so člani predsedstva opozorili, da sistem določene pomanjkljivosti ima, saj ni mehanizmov 
skladnega regionalnega razvoja, prav tako ni korektivov za odziv na socialne situacije, vendar je v tem 

primeru potrebno prilagoditi celoten sistem financiranja občin, ne samo spreminjati uteţi v formuli 
primerne porabe. 

 
Predlogi glede financiranja občin so nesprejemljivi: povprečnina ne upošteva zvišanja stro škov iz 
povečanega obsega zakonskih nalog, predvsem dviga plač, investicijski transfer je ţe več let 

nesorazmerno nizek. Sprejeta so bila naslednja pogajalska izhodišča glede sredstev za financiranje  
- Povprečnina: 536 EUR + dodatni stroški iz naslova zakonskih obveznosti (razveljavitev ukrepa ukinitve 
subvencije za najem trţnih in hišniških stanovanj - 2,3 mio EUR=1,15 EUR, vpliv dviga stroškov dela v 

2017, stroški iz naslova NMP, mrliško pregledna sluţba…) + gospodarska rast 
- Sredstva za sofinanciranje investicij: zakonsko določena višina (6 %), zmanjšana sorazmerno z 
zmanjšanjem povprečnine glede na zakonsko določeno višino povprečnine  

 
Glede novega besedila Strategije razvoja lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020 je predsedstvo 
ugotavljalo, da ne prinaša bistvenega napredka od prejšnje verzije in zato kot takšno ni primerno za 

nadaljnjo obravnavo, saj ne odgovarja na razvojne potrebe sistema lokalne samouprave v Sloveniji.  
 

Predsednik ZOS je člane predsedstva seznanil s pomisleki Zbornice komunalnega gospodarstva glede 
stališča DZ o osnutku ustavnega zakona v zvezi z novim 70.a členom Ustave RS. Zastavlja se 
vprašanje, ali bo gospodarsko javno sluţbo oskrbe s pitno vodo prevzela drţava ter ali pravica do pitne 

vode pomeni pravico vsakega do javnega vodovoda. Predsedstvo ZOS zato poziva Ustavno komisijo 
DZ, da pri oblikovanju besedila ustavnega zakona k sodelovanju povabi tudi Zdruţenje občin Slovenije.  
 

 Četrta seja predsedstva – Litija, 16. 12. 2016 
 

Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika 3. seje predseds tva Zdruţenja občin Slovenije; 
2. Potrditev dnevnega reda 4. seje predsedstva Zdruţenja občin Slovenije;  

3. Pregled aktualnih zakonodajnih predlogov in drugih aktualnih tem;  
4. Predstavitev doktorske disertacije Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom 

spodbujanja redionalnega razvoja, dr. Franci Ţohar;  

5. Razno.  
 
Dan pred sejo predsedstva je Drţavni zbor RS sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja 

institut odpoklica ţupana. Ţupani so se strinjali, da ureditev ni ustrezna, da sprejeta ured itev na široko 
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odpira vrata moţnim zlorabam, zato so sklenili, da se Drţavni svet RS pozove k izglasovanju veta na 
sprejet zakon. 
 

Prav tako je bil dan pred sejo sklenjen dogovor o ukrepih na področju plač med Vlado RS in sindikati 
javnega sektorja. Predsedstvo ZOS je sklenilo, da se pozove Vlado RS k spremembi Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in zvišanju povprečnine zaradi večjih 

stroškov iz naslova plač, in sicer dodatnih 5,6 evrov za leto 2017 ter 9,1 evrov za leto  2018. 
 
Člani predsedstva so se seznanili tudi z aktualnimi zakonodajnimi predlogi in aktivnostmi zdruţenja v 

zvezi z njimi: novo prostorsko in gradbeno zakonodajo, novo ureditvijo sistema javnih financ (Zakon o 
javnih financah, Zakon o računovodstvu) in ravnanja s stvarnim premoţenjem, novelo Zakona o 

zdravstveni dejavnosti in novelo Zakon o vrtcih. ZOS je na vse predloge podal pisne pripombe, hkrati 
smo ministrstva pozvali k upoštevanju pripomb in nadaljnjemu usklajevanju.  
 

Dr. Franci Ţohar je predstavil izsledke svoje doktorske disertacije Avtonomnost občin in medobčinsko 
povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.  
 

Predsedstvo se je seznanilo tudi s pobudo SOS o povezovanju zdruţenj občin. Ţupani so se strinjali, da 
je potrebno storiti nekaj, da bo glas lokalne samouprave slišan tudi na drţavni ravni, vendar so 
prepričani, da k temu ne vodi zdruţevanje zdruţenj občin, so se pa strinjali, da je potrebno tesnejše 

sodelovanje. Spomnili so na glavni razlog, zakaj je bilo Zdruţenje občin Slovenije ustanovljeno, torej na 
slabo zastopanost interesov manjših občin v takrat obstoječi skupnosti občin. Polege tega se verjetno 

ţe v letu 2017 obetajo spremembe Zakona o financiranju občin in manjše občine bodo potrebovale 
močnega zagovornika. 
 

6.2. DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS 
 

Predsedstvo ZOS je v letu 2016 odločalo na eni dopisni seji:  
 

 Dopisna seja predsedstva – 25. - 28. 10. 2016 
Predsedstvo ZOS je na dopisni seji odločalo o o vloţitvi zahteve za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16) in predloga za zadrţanje. Vloţitev zahteve je podprlo 
dvanajst članom predsedstva, štirje niso glasovali.  
 

6.3 SKUPNE SEJE PREDSEDSTEV ZDRUŢENJ OBČIN 
 

 Skupna seja predsedstev ZOS, SOS, ZMOS – Ivančna Gorica, 28. 6. 2016 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;  
2. Izmenjava ocene stanja o pripravi sistemskih rešitev mnoţičnega vrednotenja nepremičnin in 

predlogi v zvezi z NUSZ; 

3. Razno.  
 
Seje predsedstev ZOS, SOS, ZMOS so se udeleţili predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za 

okolje in prostor ter Geodetske uprave RS. 
 
Nadaljuje se projekt uvedbe davka na nepremičnine, z delom nadaljujeta Projektna skupina in Projektni 

svet. Pred potrditvijo za javno obravnavo je bil predlog novega zakona o mnoţičnem vrednotenju 
nepremičnin. Intenzivno se urejajo evidence nepremičnin, k čemur predstavniki ministrstev pozivajo tudi 

občine. Načrtujejo vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč. Drugi podatek, ki ga potrebujejo, je podatek 
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o dejanski rabi: če podatke glede kmetijskih in gozdnih zemljišč imajo, pa so druga zgodba podatek o 
infrastrukturi (komunalna, cestna) itd.  
 

Če bo predlog novega Zakona o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin potrjen na seji Projektnega sveta 
1. julija, bo julija sledila javna obravnava, načrtovane so regijske predstavitve predloga zakona, 
septembra naj bi šel predlog zakona v sprejem Vladi, zakon pa naj bi bil sprejet do konca leta. 

Podatkovna baza naj bi bila urejena do 1. 1. 2019. 
 
V okviru Projektnega sveta je bila obravnavana pobuda zdruţenja FIABCI, da bi se do uvedbe davka na 

nepremičnine prenovil tudi sistem NUSZ, V svoji analizi so opozorili, da obstajajo velika nesorazmerja v 
obdavčitvi, predvsem so visoko obdavčene poslovne stavbe. Teţave so tudi zaradi podatkov in meril. 

MOP bo pripravil priporočila, kako sistem urediti (predvsem odpraviti ekstreme), da se zmanjšajo 
tveganja za leti 2017 in 2018, prav tako ţelijo, da bi občine pri odmeri upoštevajo enaka merila.  
 

Ţupani so med drugim opozorili na številne nejasnosti glede vzpostavitve evidence o (nezazidanih) 
stavbnih zemljišč, prav tako je bilo opozorjeno, da zaradi davka na nepremičnine ne sme priti do posega 
v ZFO-1 in da mora biti davek namenjen razvojnim potrebam občin.  

 

 Skupna seja predsestev ZOS, SOS, ZMOS – Ig, 26. 10. 2016 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;  

2. Varnostna situacija v Evropski uniji in Sloveniji ter vloga občin in mest;  
3. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 -

2022; 

4. Ogled Izobraţevalnega centra Ig. 
 
Predsedstva ZOS, SOS, ZMOS so se sestala z ministrico za obrambo Andrejo Katič in drţavnim 

sekretarjem z notranjega ministrstva Boštjanom Šeficem. Predstavniki ministrstev so članom 
predsedstev občinskih zdruţenj pojasnjevali, kakšna je spričo ilega lnih migracij varnostna situacija v 
Sloveniji in Evropi. Ţupani predvsem pri iskanju lokacij za sprejemne centre pričakujejo več 

komunikacije, Vlado pa pozivajo, naj za zagotavljanje varnosti nameni več sredstev. Ministrica Andreja 
Katič s sodelavci je ţupanom prestavila aktivnosti izobraţevalnega centra ter vsebino Resolucijo o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
 

7. SEJA NADZORNEGA ODBORA (NO)  
 
Člani Nadzornega odbora ZOS so se 2016 sestali eni redni seji, in sicer:  

 
7.1 Prva seja – 2. 3. 2016 
 

Dnevni red: 
1) Potrditev zapisnika s seje Nadzornega odbora Zdruţenja občin Slovenije z dne 16. 1. 2015;  

2) Predlog poročila o delu in zaključnega poročila za 2015 in predlog Programa dela in finančnega 
načrta za leto 2016; 

3) Pregled finančnega poslovanja Zdruţenja občin Slovenije za leto 2015; 

4) Oblikovanje mnenja Nadzornega odbora Zdruţenja občin Slovenije o finančnem poslovanju 
Zdruţenja občin Slovenije v letu 2015; 

5) Predlogi in pobude članov Nadzornega odbora Zdruţenja občin Slovenije in 

6) Razno. 
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Sejo Nadzornega odbora ZOS je vodila predsednica Marija Kos, člana Nadzornega odbora ZOS sta 
soglasno sprejela predlagani dnevni red. 

 
Nadzorni odbor ZOS je ob obravnavi Predloga poročila o delu in zaključnega poročila za leto 2015 ter 
Predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2016 ugotovil, da sta dokumenta pripravljena 

strokovno in ju zato tudi soglasno potrdil.  
 
Nadzorni odbor ZOS je pregledal predloţeno dokumentacijo finančnega poslovanja Zdruţenja občin 

Slovenije za leto 2015. Pri tem ni bilo ugotovljenih neprav ilnosti. Nadzorni odbor ZOS je soglasno 
ugotovil, da je bilo finančno poslovanje ZOS v 2015 transparentno, aţurno in resnično in podal pozitivno 

mnenje. 
 
 

8. STROKOVNA DELOVNA TELESA ZOS V LETU 2016 
 
8.1 STROKOVNI ODBORI ZOS 

 

Odbori so se 2016 sestajali po po trebi in pripravljali vsebinska izhodišča za seje predsedstva ZOS ter 
oblikovali pripombe na aktualno predlagano zakonodajo.  

 

 Skupna seja strokovnih delovnih teles zdruţenj – obravnava predlagane prostorske in 
gradbene zakonodaje – 6. 1. 2016 

Delovna telesa vseh treh zdruţenj občin, pristojna za prostor, so se januarja 2016 sestala na skupni seji 
v Mariboru. Predstavniki občin so se seznanili s predlogom koncepta vzpostavitve registra stavbnih 
zemljišč ter obravnavali predloge gradbene in prostorske zakonod aje in oblikovali skupna stališča do 

ključnih vprašanj predlagane zakonodaje. 
 

S projektom e-prostor ţeli MOP vzpostaviti skupno infrastrukturo za prostorske informacije, prostorski 
informacijski sistem, nov kataster nepremičnin ter nov zajem podatkov (pod robna namenska raba 
prostora). Vzpostavljeni so namreč delni sistemi, ki pa so razpršeni, MOP pa ţeli vzpostaviti povezljive 

evidence in s tem kvalitetne podatke za potrebe prostorskega načrtovanja in graditve. Koncept 
vzpostavitve registra stavbnih zemljišč je MOP testiral na treh občinah, potekalo je v več fazah. Ob 
testiranju so ugotovili, da neskladja niso velika, le okoli 3 %. V okviru tega koncepta ni predvidena 

določitev nezazidanih stavbnih zemljišč in vzpostavitev evidence le -teh ter določitev razvojnih stopenj 
nezazidanih stavbnih zemljišč. To naj bi bila naloga občin.  
 

Drţavna sekretarka Lidija Stebernak je podala nekaj informacij v zvezi z uvedbo nepremičninskega 
davka. Izpostavila je 58. člen ZIPRS1617 in občine, ki imajo ta namen, pozvala, da čim prej oziroma 
vsaj še v letu 2016 prilagodijo občinske odloke o NUSZ, da bodo ti veljali ţe v 2017. Sistem NUSZ ţelijo 

namreč podaljšati vse do leta 2018. Davek na nepremičnine naj bi namreč zaţivel šele v 2019, in sicer 
za omejen nabor nepremičnin – tistih, za katere bodo evidence ţe ustrezno vzpostavljene. MOP namreč 

predlaga, da se nepremičninski davek ne uvede za vse nepremičnine hkrati, ampak naj bi bilo uvajanje 
davka postopno, kjer bodo evidence dovolj jasne in natančne. Ta predlog sicer še ni bil  potrjen na 
Projektnem svetu. Davek na nepremičnine, določen na podlagi posplošene trţne vrednosti, naj bi 

zaţivel v 2020. Vlada načrtuje, da bi bil ţe v drugi polovici tega leta 2016 sprejet prenovljen Zakon o 
mnoţičnem vrednotenju nepremičnin, prav tako naj bi bil do konca 2016 Drţavnemu zboru RS 
predloţen v sprejem nov Zakon o davku na nepremičnine.  

 
Člani delovnih teles zdruţenj občin so nato obravnavali predloge gradbene in prostorske zakonodaje: 
Predlog zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona ter Predlog zakona o pooblaščenih 
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arhitektih in inţenirjih. Kljub pozitivni tendenci predlogov je kar nekaj institutov oziroma določil, ki so za 
občine nesprejemljive. 
 

Člani odborov so poudarili, da bi moral gradbeni zakon teţiti k takšni ureditvi, ki bi določala celovitost 
postopkov, da lahko drţavljan vse zadeve uredi na enem mestu, predlagana ureditev pa meša 
pristojnost občin in upravnih enot. Člani delovnih teles se tako ne strinjajo s prenosom nalog na 

občinsko inšpekcijo. To bi namreč terjajo ogromne kadrovske in finančne obveznosti za občine, prav 
tako so številne nejasnosti v predlogu ureditve. Člani delovnih teles predlagajo ureditev, da občina dobi 
status soglasodajalca, posledično pa tudi pogojedajalca. Ob tem ne bi bile več potrebne določ be o 

predodločbi. Člani odbora oz. komisij se tudi ne strinjajo s predlagano ureditvijo problematike 
nedovoljenih gradenj, saj ohranjajo status quo. Pričakujejo, da bo ministrstvo pripravilo nov predlog, 

prav tako pa zahtevajo, da se uporablja pojem legalizacija, za kar tudi gre, prav tako je potrebno določiti 
presečni datum itd. Pomisleki so bili podani tudi glede integriranega postopka, pojavlja se vprašanje 
njegove smiselnosti. Načeloma bi se občine z njim strinjale ob ustreznih prilagoditvah.  

 
Predlog zakona o urejanju prostora prinaša številne nove naloge občinam. Predstavniki občin so 
opozorili na številne »odpustke«, ki jih zakon daje in izrazili pomisleke, hierarhija aktov je zapletena. 

Zastavlja se tudi vprašanje, kdaj naloţiti obveznost plačila komunalnega prispevka. Pri ukrepih 
zemljiške politike bi ţeleli več jasnosti, stimulativnih ukrepov ni.  
 

Člani delovnih teles so izpostavili le najbolj problematične določbe in predloge. Pripombe na posamične 
člene so bili pripravljene po zaključku zbiranja p ripomb. 

 

 Prva seja Odbora ZOS za proračun in finance – 10. 2. 2016 
Člani Odbora ZOS za proračun in finance so se 10. februarja 2016 sestali na svoji prvi - ustanovni seji. 

Imenovana je bila predsednica odbora, obravnavana pa sta bila predloga novega Zakona o javnih 
financah in novega Zakona o računovodstvu ter izhodišča za spremembo Zakona o financiranju občin.  
 

Za predsednico odbora je bila imenovana Irena Stropnik iz Občine Hrpelje -Kozina. 
 
Člani odbora so obravnavali predlog novega Zakona o javnih financah ter pripravili pripombe. Sklenili 

so, da se Ministrstvu za finance naslovi zahteva za podaljšanje javne obravnave najmanj za en mesec, 
hkrati pa se zahteva tudi predstavitev predloga Zakona o javnih financah s podrobno predstavitvijo 

vsebine in shematskim prikazom sestave celotnega proračuna. Predlog zakona namreč prinaša velike 
spremembe v sistem javnih financ za občine, ob obravnavi pa se je pokazalo, da so številne določbe 
nejasne oziroma ni znan namen, ki se ga z določenimi rešitvami zasleduje.  

 
Člani odbora so med drugim opozorili, da predlog ZJF med drugim prinaša izredno visoke kazni za 
odgovorne osebe (ţupane), sporni pa so tudi primeri odgovornosti npr. kršitev plačilnega roka, saj je v 

zaostreni javnofinančni situaciji, ko je povprečnina več kot 20 % niţja od zakonsko predpisane in so 
občine v izredno teţkih finančni situaciji, kazen neprimerna in še izraziteje nesorazmerna.  
 

Številnih pojmov zakon ne opredeljuje, nejasne so številne določbe in njihov namen, primer: zastavlja se 
vprašanje glede opredelitve preseţka preteklih let (216. člen) – ali je mišljen višek povprečnine in ali to 

pomeni, da bo občini odvzet. Pridobivanje kapitalskih naloţb s strani občin bo izredno omejeno, zato se 
zastavlja vprašanje, s čim se bodo občine sploh lahko ukvarjale. Glede zadolţevanje je odbor opozoril, 
da je le-to nesprejemljivo za kritje obveznosti izvajanja zakonskih nalog. Iz zakona je tudi razbrati teţnjo 

drţave, da se vse občine vključijo v EZR drţave, kar je po mnenju odbora nesprejemljivo, predlaga se, 
da ostane na sedanji prostovoljni vključitvi v EZR drţave. Opozorjeno je bilo na neustreznost roka za 
predloţitev polletnega poročila v obravnavo. Podani so bili tudi pomisleki glede obveznega dvoletnega 

proračuna za občine, dejansko pa štiriletnega in v tem okviru določitve vira sredstev za vsako postavko. 
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Številne nejasnosti se pojavljajo tudi na področju financiranja posrednih uporabnikov proračuna. Na 
podlagi predloga zakona se pričakuje povečan obseg dela in hkrati se zastavlja vprašanje, iz katerih 
virov se bo to dodatno delo financiralo. 

 
Člani odbora so obravnavali tudi predlog novega Zakona o računovodstvo. Tudi tu so bile podane 
pripombe na kazenske določbe, ki določajo nesprejemljivo visoke kazni, prav tako so nesprejemljivi 

razlogi za kaznovanje. 
 
Obravnavana so bila tudi izhodišča za spremembo Zakona o financiranju občin. Odbor predlaga 

Ministrstvu za javno upravo, da naredi novo analizo financiranja občin, in sicer za obdobje zadnjih 10 
let. Analiza iz 2010 je po mnenju odbora zastarela, saj se stroški na določenih področjih enormno 

povečujejo. Obstaja tudi bojazen, da se občine ne bodo mogle več zadolţevati, saj ni jasno, kolikšen bo 
deleţ zadolţevanja občin znotraj celotnega obsega zadolţevanja drţave zaradi uvedbe fiskalnega 
pravila. 

 

 Skupna seja delovnih teles zdruţenj – obravnava osnutka priporočil glede odmere NUSZ 
– 24. 8.2016 

24. avgusta 2016 je bila skupna seja delovnih skupin, komisij in odborov ZOS, SOS in ZMOS ter ostalih 
strokovnjakov z občin, ki se ukvarjajo s področjem urejanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 

(NUSZ). Na seji je bil obravnavan osnutek priporočil za ureditev sistema NUSZ, ki so ga pripravila tri 
ministrstva (MOP, MF, MJU), njihov namen pa je bil urediti sistem NUSZ v prehodnem obdobju 2017-
2019 do uvedbe davka na nepremičnine ter sistem NUSZ prilagodil za laţji prehod v nov sistem 

obdavčitve NUSZ. 
 
Udeleţenci seje so najprej izpostavili, da je potrebno ločiti sistem NUSZ in davek na nepremičnine, saj 

gre za dve povsem različni zadevi. Opozorjeno je bilo, da so obs toječi podatki za uveljavitev novega 
sistema obdavčitve slabi. Opozorjeno je bilo na problematiko neberljivosti odločb in slab software 
FURS-a, saj stranke iz odločb ne morejo razbrati, za katero nepremičnino gre. Predlagano je bilo, da naj 

FURS določi, kateri sistemski identifikatorji nepremičnin se naj izvaţajo v odredbe, da bodo le -te jasne 
za stranke. Predstavniki občin so se strinjali, da ne podpirajo nekritično prevzemanje podatkov REN, saj 
niso popolni, prihaja do odstopanj, nekatere občine imajo tud i bolj aţurne podatke, kot so v REN, saj so 

v zbirko podatkov, ki je usklajena z zavezanci, investirali lastna sredstva. Pripraviti bo potrebno 
metodologijo za določitev sorazmernosti, predvsem zaradi morebitnih toţb v občinah, predvsem s strani 

pravnih oseb. 
 
Predstavniki občin so izoblikovali tudi konkretne pripombe na osnutek pojasnil, ki so bili nato 

predstavljeni pri nadaljnjih usklajevanjih in oblikovanju priporočil.  
 

 Seja Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo – 8. 

11. 2016 
Odbor se je sestal na delovno zelo intenzivni seji, na kateri je obravnaval predloge nove prostorske in 

gradbene zakonodaje in pripravil pripombe, ki so bile nato posredovanje pripravljavcu, Ministrstvu za 
okolje in prostor. 
 

Po prvi verziji nove prostorske zakonodaje, ki je bila v javni obravnavi od novembra 2015 do februarja 
2016 in na katero je ministrstvo prejelo ogromno pripomb, je MOP v začetku oktobra 2016 dal v 
ponovno javno obravnavo ter hkratno medresorsko obravnavo novo verzijo predlogov zakona o urejanju 

prostora, gradbenega zakona ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inţenirjih ter Predlog pravilnika o 
projektni dokumentaciji. 
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Glavne pripombe se nanašajo na zaračunavanje komunalnega prispevka, prenos nadzora nad 
gradnjami enostavnih objektov ter ukinitev licenc za prostorsko načrtovanje, ustanovitev zemljiške 
sluţbe. Predlagali smo, da se ohrani sedanja ureditev, torej plačilo komunalnega prispevka pred izdajo 

gradbenega dovoljenja. Prenos nadzora nad gradnjami enostavnih objektov je nesprejemljiva, dvotirnost 
sistema namreč ni skladna ne z Ustavo RS ne s samim konceptom lokalne samouprave. Prav tako bi 
ukinitev licence za prostorsko načrtovanje »P« lahko pomenila, da marsikateri usluţbenec občine ne bi 

mogel več opravljati svojega dela. Podane pa so bile tudi pripombe na posamične člene.  
 

 Druga seja Odbora ZOS za proračun in finance – 13. 12. 2016 

Odbor ZOS za proračun in javne finance se je sestal na drugi seji, predmet obravnave pa sta bila, tako 
kot na prvi seji februarja 2016, predlog novega Zakona o javnih financah in predlog novega Zakona o 

računovodstvu. Člani odbora so pregledali odgovore Ministrstva za finance, ki j ih je ZOS podal na prvo 
verzijo predlogov zakonov in ugotovili, da večina glavnih pomislekov in pripomb ni bila realizirana, zato 
so bile pripombe v veliki meri ponovljene. Ponovno smo opozorili, da predlagana zakona, predvsem 

novi ZJF, nimata ocene finančnih posledic, jih pa glede na predlagane sprememb pričakujemo precej.  
 
8.2 DELOVNE SKUPINE ZOS  

 

 Delovna skupina zdruţenj občin za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v 
Sloveniji 

V začetku marca se je sestala delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh treh zdruţenj občin in 
oblikovala skupna stališča glede Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.  
 

Vsi so si bili enotni, da vsebina dokumenta ni v ničemer naravnana k strateškemu razvoju lokalne 
samouprave, ravno nasprotno, naravnana je centralistično in brez razvojne usmerjenosti. Prav tako so 

si bili enotni, da je potrebna ustanovitev pokrajin in bodo na tem vztrajali. Tudi v zvezi z ukinjanjem 
krajevnih uradov so bili odločni, da je njihovo ukinjanje nedopustno in da se s tem storitve oddaljuje od 
njihovih uporabnikov. Kritični so bili tudi do področja financiranja občin, ki je naravnan izjemno 

centralistično. Izpostavljena je bila tudi bojazen posega v Zakon o financiranju občin. Ţe večkrat je bilo 
izpostavljeno, da je samo sistem financiranja občin v Sloveniji dobro zastavljen, teţava je v tem, da se 
ga ne izvaja. Občine se o višini zakonsko določenih sredstev vsako leto pogajajo, kar je nesprejemljivo. 

Poudarjeno je bilo tudi, da je treba pri financiranju občin v Strategijo vpeljat partnersko sodelovanje 
občin oz. zdruţenj občin in drţave. Ključno je sodelovanje občin oz. zdruţenj pri napovedovanju 
finančnih tokov v povezavi z Zakonom o fiskalnem pravilu (5. člen). Prav tako pa bi bilo treba v 

Strategijo vključit kohezijsko politiko v povezavi s skladnim regionalnim razvojem.  
 
 

9. BISTVENA VSEBINA DELA ZOS 2016  
 

Tudi v letu 2016 smo na zdruţenju pripravili in oblikovali prek 120 predlogov, pobud in mnenj, ki so bila 
v veliki meri uspešna. Vse smo izpeljali bodisi prek p isnih dokumentov ali sklica sestankov. S takim 
načinom dela bomo vsekakor nadaljevali tudi 2017.  

 
V nadaljevanju predstavljamo posamezne teme, katerim smo namenili največ pozornosti ter nekatere 
posamične povzetke pobud, predlogov in sestankov.  

 
9.1. ZAHTEVI ZA OCENO USTAVNOSTI 
 

9.1.1 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena ZIPRS1617 glede višine 
investicijskega transferja – aktivnosti ZOS in odločitev Ustavnega sodišča RS 
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Zdruţenje občin Slovenije je 18. januarja 2016 vloţilo zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. 
člena ZIPRS1617. Ta je v nasprotju z 21. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) določil, da 
občinam pripadejo sredstva za sofinanciranje investicij v višini 5 % skupne primerne porabe občin, pri 

čemer se 2 % sredstev zagotavljata v obliki transfera iz drţavnega proračuna, 3 % sredstev pa v obliki 
odobritve dodatnega zadolţevanja občin v proračunu drţave. Ustavnemu sodišču smo predlagali tudi, 
da se zahteva obravnava absolutno prednostno. 

 
V zahtevi smo opozorili, da je investicijski transfer sistemski ukrep za skladnejši razvoj Republike 
Slovenije z zagotavljanjem dodatnih sredstev po načelu vnaprejšnje izravnave razlik med občinami, zato 

ta sredstva v največji meri prejmejo razvojno najšibkejše občine. Zmanjševanje teh s redstev 
nesorazmerno posega v razmerja financiranja občin in v sam koncept lokalne samouprave. Izvirne 

naloge občin namreč obsegajo tudi pospeševalno funkcijo lokalne samouprave. Tudi predvideno 
dodatno zadolţevanje občin za namene financiranja občinskih investicij bi pomenilo poseg v ustavno 
določeno avtonomijo lokalne samouprave, saj občine nesistemsko podreja drţavi. Nadalje smo 

opozorili, da je ukrep, ki je zniţal višino investicijskega transfera, nesorazmeren in arbitraren. 
Zmanjšanje teh sredstev v enakem odstotku za vse občine povzroča tudi do 200 % razlike med njimi ter 
s tem prebivalce različnih občin postavlja v neenakopraven poloţaj. To naj bi povzročalo novo 

diskriminacijo tako med občinami kot med prebivalci različnih občin. Razvojno najšibkejšim območjem 
se onemogoča zagotavljanje pogojev za razvoj in s tem kakovost ţivljenja njihovih občanov.  
 

Po naši oceni je prvi odstavek 56. člena ZIPRS1617 v neskladju z ustavnim načelom sorazmernosti, 2., 
9., 14., 140. in 146. členom Ustave Republike Slovenije. 

 
Na zahtevo sta odgovorila tako Drţavni zbor RS kot Vlada RS. Drţavni zbor je med drugim opozoril, da 
sredstva za sofinanciranje investicij predstavljajo le enega od potencialnih virov financiranja lokalnih 

zadev posamezne občine, ki ji niso zagotovljena. Vlada RS pa je zatrjevala tudi, da z izpodbijanim 
ukrepom zasleduje cilj uravnoteţenih javnih financ in spoštovanja zavez, vsebovanih v pravu Evropske 
unije. 

 
V ZOS smo se odzvali na te trditve, opredelili pa smo se tudi do podatkov o prejetih sredstv ih iz 
drţavnega proračuna v zadnjih treh letih za občinske investicije po drugem odstavku 21. člena ZFO -1, ki 

jih je na poziv Ustavnega sodišča pripravilo Ministrstvo za finance.  

 
Ustavno sodišče RS je s sklepom št. U-I-14/16-22 z dne 1. 12. 2016 odločilo, da se zahteva za oceno 

ustavnosti prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 
in 2017 zavrţe. 

 
Ustavno sodišče je najprej ugotavljalo, kakšna je ustavnopravna narava sredstev za sofinanciranje 
občinskih investicij. Ob tem pritrjuje mnenju Vlade, da je investicijski transfer dopolnilni mehanizem k 

zagotavljanju sredstev primerne porabe, torej da se občinam glede na razvitost ali nerazvitost 
zagotavljajo dodatna sredstva iz drţavnega proračuna poleg sredstev primerne porabe. Funkcija tega 
dela sredstev za sofinanciranje občinskih investicij je torej zagotoviti sposobnost šibkejšim občinam, da 

v celoti izvajajo naloge iz svoje pristojnosti. Zagotovitev teh sredstev zato pomeni ukrep zakonodajalca 
iz drugega stavka 142. člena Ustave. Glede na to pritrjujejo Zdruţenju občin Slovenije, da so sredstva 
za sofinanciranje občinskih investicij v določenem odstotku od skupne primerne porabe občin povezana 

z uresničevanjem nalog občin iz 140. člena Ustave.  
 

Nadalje Ustavno sodišče zapiše, da mora zakonodajalec ta sredstva zagotoviti občini v primerni višini 
glede na veljaven sistem financiranja občin, vendar ima glede določitve višine teh sredstev široko polje 
proste presoje, upoštevaje tako makroekonomsko stanje v drţavi kot ustavno zagotovljeno lokalno 

samoupravo. Z določitvijo višine teh sredstev zakonodajalec določi šele obseg sredstev iz drţavnega 
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proračuna, ki se porabijo za namen sofinanciranja občinskih investicij. Posamezne občine do teh 
sredstev še nimajo določenih oziroma opredeljenih pravic. 
 

Iz teh sredstev se po kriterijih iz prvega odstavka 23. člena ZFO-1 deleţ sredstev, namenjen 
posameznim občinam, šele izračuna. Vendar posamezna občina tudi na sredstvih svojega 
izračunanega deleţa še nima ustanovljenih pravic.  Ta sredstva so še vedno v drţavnem proračunu in 

imajo do podpisa pogodbe o njihovi pridobitvi poloţaj načrtovanih pravic porabe posamezne občine za 
namene, določene z zakonom. Za dejansko pridobitev teh sredstev mora občina izvesti še postopke po 
četrtem in petem odstavku 23. člena ZFO-1, ki se končajo s podpisom pogodbe o sofinanciranju 

investicije. Šele na podlagi podpisane pogodbe in z izvedenim transferjem teh sredstev iz drţavnega 
proračuna v občinski proračun ta postanejo lastna sredstva posamezne ob čine. Glede na navedeno so 

sredstva za sofinanciranje občinskih investicij iz drugega odstavka 21. člena ZFO-1, katerih višino 
spreminja izpodbijana določba ZIPRS1617, z vidika posamezne občine šele potencialna sredstva občin 
in torej še niso lastna sredstva občin. Kolikšna bo dejanska višina na ta način pridobljenih sredstev 

občinskega proračuna, je odvisno tudi od aktivnosti občine same. Zato zmanjšanje agregata teh 
sredstev samo po sebi še ne more pomeniti neposrednega zmanjšanja prihodkov posamezne obči ne. 
 

Ustavno sodišče je pri presoji očitkov o protiustavnem posegu izpodbijane ureditve v ustavni poloţaj in 
pravice občin upoštevalo tako dejansko kot pravno stanje, zato je lahko upoštevalo le višino 
investicijskega transfera, kot se je v preteklosti dejansko uporabljala, in višino, ki je občinam 

zagotovljena po trenutno veljavni ureditvi.  Ustavno sodišče ugotavlja, da se ureditev iz drugega 
odstavka 21. člena ZFO-1, po kateri naj bi se sofinanciranje občinskih investicij iz drţavnega proračuna 

zagotavljalo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, še nikoli ni uporabljala, z 
izpodbijano določbo pa je prišlo do povišanja teh sredstev glede na leto 2015. Ustavno sodišče zaključi, 
da ne drţi očitek, da je izpodbijana določba ZIPRS1617 zmanjšala sredstva za sofinanciranje občinskih 

investicij iz drţavnega proračuna, ki se občinam zagotavljajo v določenem odstotku od skupne primerne 
porabe občin. 
 

Ustavno sodišče zapiše, da ni bilo izkazano, da bi z izpodbijanim prvim odstavkom 55. člena 
ZIPRS1617 prišlo do ogroţanja pravic samoupravnih lokalnih skupnosti niti da bi prišlo do posega v 
njihov ustavni poloţaj in pravice, zato je zahtevo zavrglo.  

 
9.1.2 Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti  
 

ZOS je sredi novembra 2016 vloţil zahtevo za oceno ustavnosti Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih lokalnih skupnosti in javni interes, in sicer v 

delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot trţno dejavnost, ter zahteval začasno zadrţanje izvajanja 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.  
 

Drţavni zbor RS je 20. septembra 2016 potrdil Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). 
Zakon ureja pokopališko dejavnost kot občinsko javno sluţbo, prav tako kot občinsko javno  sluţbo 
opredeljuje 24-deţurno sluţbo (t.i. prvi prevoz), medtem ko se ostale pogrebne dejavnosti, torej večina 

od njih, prepušča trgu: prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna deţurna sluţba, priprava 
pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba.  
 

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi sta urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne sluţbe ter 
organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne sluţbe izvirni nalogi občine. Ta določba je 
konkretizacija 140. člena Ustave RS, ki opredeljuje avtonomijo občin: v pristojnost občine spadajo 

lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Da sta 
narava pogrebne in pokopališke dejavnosti v veliki meri pogojena s tradicijo in krajevnimi običaji, se je 

zakonodajalec zavedal ţe ob sprejemanju Zakona o lokalni samoupravi in določanju izvirnih pristojnosti 
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lokalnih skupnosti, zato smo mnenja, da mora biti lokalna skupnost tista, ki bo opredelila reţim izvajanja 
pogrebne in pokopališke dejavnosti na svojem območju.  
 

Opozorili smo tudi na minule odločitve Ustavnega sodišča RS na tem področju. Ustavno sodišče RS je 
ţe v preteklosti pripoznalo pogrebno in pokopališko dejavnost kot tisti dejavnosti, ki jih iz pietetnih, 
zdravstvenih in sanitarno-higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem  trgu. Poleg tega je 

Ustavno sodišče zapisalo, da je odnos do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj, zato pri 
normativnem urejanju obstaja močan javnopravni interes, ki od drţave zahteva varovanje določene 
civilizacijske ravni glede ravnanja z mrtvimi. Narava teh dejavnosti torej terja, da je pridobivanje dobička 

podrejeno zadovoljevanju javnih potreb, to pa utemeljuje podreditev pogrebne in pokopališke dejavnosti 
takšnemu reţimu, ki bo zasledoval javni interes. Novi zakon javnega interesa ne zasleduje, zasleduje pa 

interes zasebnih podjetjih po zasluţku. 
 
V ZOS smo predlagali tudi zadrţanje izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, saj menimo, 

da zakonodajalec ni v zadostni meri uredil prehodnega obdobja, v katerem lahko pride do resnih 
konfliktnih situacij. Prav tako bi takojšnja vzpostavitev nove ureditve Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti vodila v razkroj obstoječe ureditve občinskih gospodarskih javnih sluţb, katerih ponovna 

vzpostavitev ob ugotovljeni neustavnosti zakona bi lahko imela teţke finančne, organizacijske in pravne 
posledice. 
 

9.2 FINANCIRANJE OBČIN 
 
Predstavitev izhodišč za pripravo novega Zakona o financiranju občin – 27. 1. 2016 

Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta 27. januarja predstavnikom zdruţenj občin 
predstavila teze za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin ter podala informacije glede do 
sedaj izvedenih aktivnosti glede Strategije razvoja lokalne samouprave.  

 
Roman Lavtar, vodja Sluţbe  za lokalno samoupravo, je povedal, da so na novembra objavljen osnutek 
strategije razvoja lokalne samouprave prejeli pripombe ministrstev, desetih občin ter dveh zdruţenj 

občin. Predlagajo ustanovitev redakcijske skupine, ki bo v skladu s prejetimi pripombami pripravila novo 
verzijo strategije, ki bo ponovno predmet javne obravnave.  

 
Predsednik ZOS je med drugim izpostavil, kar smo sicer zapisali tudi v pisnem odzivu na osnutek 
strategije, da je le-ta predvsem podlaga za iskanje racionalizacij na lokalni ravni, kar je sicer tudi 

dobrodošlo, ne prinaša pa nadgradnje sistema lokalne samouprave, kar bi od dokumenta, kot je 
strategija, tudi pričakovali. Spomnil je tudi, da še nismo realizirali sicer z Ustavo RS določenega 
drugega nivoja lokalne samouprave, pokrajin. Tudi drugi predstavniki občin so opozorili na številne 

pomanjkljivosti, od tega, da niso zastavljeni cilji, kam ţelimo priti, delitev pristojnosti med drţavo in 
lokalnim nivojem itd., do samega opozorila, da bi glede na to, da je lokalna samouprava ustavna 
kategorija, strategijo moral potrditi tudi Drţavni zbor RS.  

 
Ministrstvo za javno upravo skupaj z Ministrstvom za finance pristopa k sistemskim spremembam 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V ta namen so pripravili osnutek tez glede sprememb ZFO-1. 

Vlada vidi dve teţavi glede sistema financiranja občin, in sicer glede določitve samega obsega sredstev 
za financiranje nalog občin ter glede razdelitve sredstev med občinami. Temu sledijo tudi teze. Na 

sestanku so bila identificirana vprašanja, ki bodo  predmet nadaljnjih pogovorov. Predstavniki občin smo 
ministrstva tudi pozvali, da ob pripravljeni pravni podlagi predloţijo tudi ustrezne izračune.  
 

V okviru tez sta predvideni pripravi še dveh drugih zakonov, ki bosta vplivala na financiranje občin, in 
sicer novi Zakon o javnih financah, prav tako se nadaljuje s projektom priprave novega Zakona o davku 
na nepremičnine. ZIPRS1617 je dal pravno podlago za sprejemanje odlokov o NUSZ, sistem NUSZ naj 
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bi sicer veljal vse do 2018, v vmesnem času se bodo urejale evidence o nepremičninah, davek na 
nepremičnine naj bi se začel uvajati 2019 po posameznih segmentih, do leta 2021 pa naj bi bil 
nepremičninski davek v celoti uveden. Predvideno je, da bo nepremičninski davek v celoti prihodek 

občin, z zajemom čim večjega števila nepremičnin ţelijo zvišati fiskalno kapaciteto občinam.   
 
Poziv glede porabe investicijskega transfera za namen upravljanja z dolgom občin - 7. 1. 2016 

ZOS je skupaj z ostalima zdruţenjema občin ministru za finance dr. Dušanu  Mramorju poslal dopis, v 
katerem smo pozvali k razrešitvi vprašanja upravljanja z dolgom občin s sredstvi 21. člena ZFO -1, ki ga 
določa peti odstavek 56. člena ZIPRS1617, in s tem omogoči nemoteno črpanje investicijskih sredstev 

oz. izvajanje navedenega člena. 
 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil 6. januarja 2016 sestanek glede  sofinanciranja 
in kreditiranja investicij občin po 23. členu ZFO-1 v letih 2016 in 2017. Pri dogovarjanju smo zopet 
naleteli na teţave, saj še vedno ostaja nedorečeno vprašanje  upravljanja z dolgom občin s sredstvi iz 

21. člena ZFO-1, ki ga določa peti odstavek 56. člena ZIPRS1617. Na sestanku so bili predstavnikom 
občin predstavljeni tudi roki prijav projektov in kasnejše oddaje zahtevkov za izplačila. Za rok prijave 
projektov je določen datum 28. 2. 2016 in ker je ta datum zelo blizu, smo pozvali k čimprejšnji razrešitvi  

 
Protest zdruţenj zoper ravnanje vlade RS – 13. 4. 2016 
Vsa tri zdruţenja občin ZOS, ZMOS, SOS smo na predsednika vlade naslovili protest zoper ravnanje 

Vlade RS. Vlada RS je namreč na seji 7. 4. 2016 določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo 
proračunov sektorja drţava 2017–2019 in ga skupaj z osnutkom Programa stabilnosti 2016 posredovala 

v Drţavni zbor RS. Ker gre pri navedenem predlogu akta za postavitev ključnih javnofinančnih ciljev, ki 
jih je treba zasledovati pri javnofinančnem načrtovanju, nanašajo pa se tudi na najvišji moţni obseg 
izdatkov za proračune občin, bi k sodelovanju pri pripravi tega akta morale biti pritegnjene tudi občine 

oz. zdruţenja, smo opozorili. 
 
Pričakovali smo, da bo Vlada RS stremela k dobremu in produktivnemu sodelovanju z zdruţenji občin, 

njeno ravnanje pa tega ne potrjuje. Ugotavljamo, da se je Vlada RS odločila, da zavestno krši določbe 
predpisov in drugih aktov, ki ji nalagajo sodelovanje. Vlada na ta način očitno vztraja na začrtani poti, da 
bo občine in zdruţenja občin pritegnila k sodelovanju le v primerih, ko bo sama ocenila, da je to 

smiselno. Pa četudi to pomeni neposredno in očitno kršitev pozitivne zakonodaje, zlasti z vidika 
postopka sprejemanja predpisov. Vlada namreč ne spoštuje določbe 94. člena ZLS, ki določa, da mora 
vlada pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloţi drţavnemu zboru v sprejem in 

pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje 
občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje zdruţenj občin. Podobno izhaja tudi iz smernic, načel in 

minimalnih priporočil Resolucije o normativni dejavnosti.  
 
Vodstva zdruţenj občin z ministri o ukrepih za zniţanje stroškov občin in drugih aktualnih 

vprašanjih – 12. 5. 2016 
Predsedniki vseh treh zdruţenj občin ZOS, SOS, ZMOS so se sestali z drţavno sekretarko Matejo 
Vraničar Erman, ministrico Alenko Smerkolj ter ministroma Zdravkom Počivalškom in Borisom 

Koprivnikarjem. Beseda je tekla o aktivnostih v zvezi z zniţanjem stroškov delovanja občin ter o 
aktualnih temah in odprtih vprašanjih. 
 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je izpostavil problematiko na področju kohezijske politike – dogovore 
za razvoj regij, izvajanje kohezijske politike in posebej se pravno sporne določbe pogodbe o 
sofinanciranju kohezijskih projektov. Izpostavil je tudi splošno problematiko financiranja občin zaradi 

nizke povprečnine ter nespoštovanje dogovora glede porabe sredstev z a sofinanciranje investicij v 
kontekstu upravljanja  z dolgom občine, obveznosti občin iz naslova Uredbe o čiščenju in odvajanju 

komunalne odpadne vode, ki se sicer zamikajo za nekaj let, nadaljevanje projekta uvedbe davka na 
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nepremičnine, kaj se dogaja s predlogom novega Zakona o javnih financah in ali so bile upoštevane 
pripombe občin, prenos stavbnih zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč na občine.  
 

Predstavniki občin smo sicer pozdravili prizadevanja v zvezi z ukrepi za zniţevanje stroškov občinam, 
vendar so dejansko začeli učinkovati le redki, sprejeli pa so se številni drugi, ki občinam izredno 
povečujejo stroške. Ministri so bili opozorjeni na izredno povečanje stroškov občin na področju mrliško 

pregledne sluţbe, povečali so se izdatki zaradi dviga plač, uvedbe davčnih blagajn, obveznosti iz 
naslova Pravilnika o nujni medicinski pomoči (prisotnost NMP na vseh prireditvah, gradnja satelitskih 
centrov), pričakovati je finančne obveznosti iz naslova novega Zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti. Izpostavljeno je bilo tudi, da še vedno ni premikov na področju socialnega varstva: 
oblikovanje cen v socialnih zavodih (domovih za starejše), poplačilo občin iz naslova oskrbnin itd. Zatika 

se tudi pri zdruţevanju (manjših) javnih zavodov z različnih področij . 
 
Glede povprečnine za 2017 je Vraničarjeva zatrdila, da še ni nič določeno, izhodišče je sicer 

ZIPRS1617 in veljavna formula za izračun povprečnine. Pripravljajo tudi predloge nove formule za 
izračun povprečnine (sprememba teţa ponderjev), ki pa bodo še predmet pogovorov. Pogajanja naj bi 
se začela takoj, ko bo Vlada določila temeljna izhodišča za proračun za prihodnji dve leti.  

 
Na področju davčnih blagajn ni predvidenih sprememb (izjem).  
 

Ministrica Smerkoljeva je navzoče seznanila, da je Vlada  sprejela spremembo Odloka o izvedbenem 
načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–

2020, ki po resorjih opredeljuje porabo in dinamiko porabe evropskih sredstev. Dela se na pripravi 
predpisov. Ministrica je opozorila, da niti en projekt ne predvideva soudeleţbe zasebnih virov in tako 
ona kot minister Počivalšek opozarjata, da bo potrebno angaţirati tudi zasebna sredstva. Glede pogodb 

o sofinanciranju vztrajajo na določbi, da se morebitne finančne korekcije plača takoj, pripravljeni pa so 
rok za plačilo korekcije podaljšati iz 30 na 90 dni; v primeru, da bi finančna korekcija likvidnostno 
ogrozila občino, pa bi bila mogoča dodatna zadolţitev za poplačilo korekcije. Predsednik ZOS je 

ponovno opozoril na nesmiselnost določbe, po kateri v primeru, da občina ni sposobna plačati korekcije, 
organ upravljanja odstopi od pogodbe in občina ostane brez sofinanciranja, ter opozoril na izredno teţko 
situacijo, v kateri se lahko občine znajdejo.  

 
Minister Koprivnikar je obljub il, da bodo pospešili sprejem ukrepov za zniţanje stroškov občinam, ki so 
bili dejansko ţe dogovorjeni in so se pristojni resorji tudi strinjali z njimi. Povedal je tudi, da MJU 

pripravlja spremembo Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, v 
prihodnjem letu se bo spreminjal tudi Zakon o zavodih.  

 
Poziv k spremembi ZIPRS1617 (povečanje povprečnine) – 26. 5. 2016 
ZOS je Ministrstvu za finance naslovil poziv za spremembo ZIPRS1617 zaradi odločitve Ustavnega 

sodišča RS, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki opredeljuje pravice do 
subvencij najemnin za trţna in hišniška stanovanja, v neskladju z Ustavo RS. Razveljavljen ukrep 
predstavlja za občine povečanje proračunskih izdatkov, za kritje katerih občine nimajo predvidenih 

sredstev v proračunih. MF smo pozvali k povečanju sredstev iz naslova povprečnine in s tem občinam 
zagotovite potrebna sredstva za kritje subvencij najemnin najšibkejšim.  
 

Ponovna zahteva za prilagoditev višine povprečnine v 2016 in poziv k začetku pogajanj o 
financiranju občin za prihodnji dve leti – 1. 6. 2016 
ZOS je v začetku junija Ministrstvu za finance naslovil zahtevo po prilagoditvi višine povprečnine še v 

letu 2016. Opozorili smo na številne obveznosti, ki občinam prinašajo dod atne stroške glede izvajanja 
zakonskih nalog, med drugim razveljavitev ukrepa o ukinitvi subvencije za najem trţnih in hišniških 
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stanovanj, ki jih občine od 1. 6. 2016 ponovno plačujejo, obveznosti iz naslova dviga mase plač, stroški 
mrliško pregledne sluţbe itd. 
 

Prav tako smo Ministrstvo za finance oz. Vlado RS pozvali k čim prejšnjemu začetku pogajanj o 
financiranju občin v letih 2017 in 2018 ter pozvali, da v namen učinkovitih in konstruktivnih usklajevanj 
pripravi ustrezne podatke ter izračune višine povprečnine v skladu z Zakonom o financiranju občin 

oziroma z metodologijo, določeno v Uredbi o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje 
občinskih nalog.  
 

Ponovno smo opozorili, da večina ti. varčevalnih ukrepov, ki jih je Vlada RS sprejela in z  njimi 
utemeljevala zniţanje povprečnine, ni sistemskih oziroma takšnih, ki bi imeli vpliv na zniţanje stroškov 

večine občin, zato smo izrazili pričakovanje, da nas bodo seznanili z dejanskimi prihranki občin, ki so bili 
doseţeni na podlagi ti. ukrepov za zniţanje stroškov občin. 
 

Predlog dopolnitve novele ZIPRS1617 – 7. 6. 2016 
ZOS je Odboru DZ za finance in monetarno politiko ter vsem poslancem v začetku junija naslovilo 
predlog dodatne spremembe oziroma dopolnitve predloga novele Zakona o izvrševanju pro računov 

Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A), EPA 1278-VII. Predlagali smo, da se spremeni 
drugi odstavek 54. člena ZIPRS1617, ki določa višino povprečnine za leti 2016 in 2017, in sicer zaradi 
odločitve Ustavnega sodišča in razveljavitve  ukrepa, ki je ukinjal subvencijo najemnine za najemnike v 

trţnih in hišniških stanovanjih, ki so izpolnjevali dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega 
stanovanja, do višine neprofitne najemnine. Zahtevali smo pokritje ponovno nastalega strošk a z 

ustrezno prilagoditvijo višine povprečnine, in sicer s 522,00 evrov na 525,45 evrov v obdobju od 1. 
septembra 2016 do 31. decembra 2016, posledično pa tudi ustrezno prilagoditve povprečnine za leto 
2017 v višini  523,15 evrov (ob ocenjenem letnem strošku subvencij v višini 2,3 milijona evrov). 

 
Poziv Ministrstvu za javno upravo za pripravo podatkov o dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov 
- 13. 7. 2016 

Na ZOS smo 11. 7. 2016 prejeli dopis Ministrstva za javno upravo, v katerem so nas obvestili o 
napredku na področju zniţevanja stroškov za delovanje občin in odpravo administrativnih ovir. Na 
Zdruţenju smo pripravili odgovor, v katerem smo opozorili, da pregled ukrepov ni celovit. Pričakovali bi 

namreč, da bi, ob skorajšnjem pričetku pogajanj o financiranju občin za leti 2017 in 2018, prikazali tudi 
ukrepe, ki dajejo nasprotne učinke, torej povečujejo stroške občin, oziroma predstavili predpise, ki 
določajo nove finančne, kadrovske in administrativne obveznosti. Prav tako bi pričakovali, da bo 

Ministrstvo za javno upravo pripravilo pregled dejanskih učinkov ukrepov, ki so bili sprejeti v preteklosti 
in na njihovem temelju tudi argumentirano zniţ(ev)anje povprečnine. Ministrstvo za javno upravo smo 

pozvali, da še pred začetkom pogajanj o povprečnini pripravi p odatke o dejanskih učinkih varčevalnih 
ukrepov, podatke o gibanju izdatkov občin za izvajanje zakonskih nalog ter jih tudi predstavi ob začetku 
pogajanj o povprečnini. 

 
Ukrepi za zniţanje stroškov občin – 5. 10. 2016 
ZOS se je obrnil na Ministrstvo za javno upravo. Opozorili smo, da prejemamo številne dopise občin, ki 

nas opozarjajo na delno izvajanje oz. neizvajanje ukrepov za zniţanje stroškov občin, predvsem 
ukrepov, ki se nanašajo na obremenjevanje zemljišč s sluţnostmi oz. stavbnimi pravicami.  Opozori li 
smo na dogovor, da se bo implementirala zakonodaja, ki bo določala neodplačno ustanavljanje 

sluţnostnih oz. stavnih pravic na zemljiščih v lasti drţave oz. lokalnih skupnosti, in sicer obojestransko v 
razmerju med drţavo in lokalnimi skupnostmi.  
 

Ukrepi so bili le delno realizirani. Na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč občine lahko ustanavljajo 
neodplačne sluţnosti, ne pa tudi stavbnih pravic. Prav take je bila  le delno prilagojena glede 

obremenjevanja vodnih in priobalnih zemljišč. Če smo sprejeli  utemeljitev, da mora »simbolično« 
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nadomestilo zaradi zahtev evropska zakonodaje ostati in je bil glede stavbnih pravic sprejet  Pravilnik o 
metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih 
pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami (Uradni list RS, št. 56/2016), ki je 

realiziran dogovorjen ukrep, pa v veljavi ostaja Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za 
sluţnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13 in 
59/14), ki ohranja odplačne sluţnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih drţave in občinam prinaša 

ogromne stroške. 
 
V ZOS ugotavljamo, da ministrstva samovoljno izbirajo ukrepe, ki jih bodo implementirala, in na ta način 

izigravajo dogovor o zniţevanju stroškov občinam. MJU smo pozvali, da posreduje pri pristojnih 
ministrstvih. 

 
Odzvalo se je Ministrstvo za javno upravo. Tudi sami ugotavljajo, da zneski sluţnosti glede na podatke, 
ki so jih posredovali z občin, visoki in nesorazmerno obremenjujejo občinske investicije v javno 

infrastrukturo. Na MOP so naslovili dopis s prošnjo za informacijo glede realizacije 17. člena zadnje 
spremembe Zakona o vodah, ki določa enoletni rok za uveljavitev podzakonskega predpisa o 
nadomestilih za sluţnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti drţave.  

 
Povprečnina 2017 in 2018 – potek pogajanj in spremljajoče aktivnosti 
Jesenska pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018 so se odvila v treh krogih, in sicer 25. 

avgusta, 12. septembra in 19. septembra 2016. 
 

Osnovna izhodišča Ministrstva za finance za financiranje občin za leti 2017 in 2018 so bila:  
- višina povprečnine 524 evrov za 2017 ter 530 evrov za 2018,  
- sredstva za sofinanciranje investicij v enakem deleţu kot 2016, torej 2 % primerne porabe, ter 3 % 

povratnih sredstev (ob enakih pogojih kot 2016),  
- odvzem preseţka nad primerno porabo.  
Predlagana je bila tudi sprememba formule o delitvi sredstev primerne porabe in sprememba Pravilnika 

o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, v katerem naj bi se črtali 
določeni podprogrami. Predvidene so bile tudi moţnosti dodatnega zadolţevanja oz. reprogramiranja 
dolga občin ter določba, ki bo omogočila uporabo investicijskega transfera za upravljanje z dolgom 

občine. 
 
V ZOS smo opozorili, da je spreminjanje formule o delitvi sredstev primerne porabe in s tem 

sistemskega Zakona o financiranju občin na način, kot je bil predlagan, torej z izvedbenim zakonom, ki 
ima omejeno časovno veljavo, kot je zakon o izvrševanju proračunov drţave, nesprejemljiv. Zavrnili smo 

tudi navedbo finančnega ministrstva, da se s spremembo formule daje večji poudarek številu najmlajših 
in najstarejših prebivalcev; najbolj se namreč spreminja uteţ glede števila prebivalstva.  Pogovori o 
spremembi formule o delitvi sredstev primerne porabe se bodo nadaljevali prihodnje leto v okviru 

sprememb Zakona o financiranju občin, ki jih načrtuje Ministrstvo za javno upravo.  
 
Prav tako se bodo ločeno od pogajanj o povprečnini pripravile spremembe Pravilnika o določitvi 

podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, pri čemer Ministrstvo za finance sprejema 
opozorilo ZOS, da je treba pravilnik pregledati v celoti in ob morebitnem izločanju podprogramov 
upoštevati tudi naloge, ki so občinam dodeljene na novo in jih kot ustrezne podprograme vključiti v 

pravilnik. 
 
Glede povprečnine smo opozorili, da vsi t. i. varčevalni ukrepi, ki naj bi utemeljevali zniţanje 

povprečnine pod 536 evrov v minulih letih, niso prinesli ocenjenega učinka, zato je bila naša izhodiščna 
pozicija 536 evrov, pri tem pa je treba upoštevati, da je 2016 prišlo do dodatnih stroškov iz naslova 

zakonskih obveznosti, med drugim zaradi razveljavitve  ukrepa ukinitve subvencije za najem trţnih in 
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hišniških stanovanj, dodatnih obveznosti iz naslova dviga stroškov dela (napredovanja, dvig vrednosti 
plačnih razredov), upoštevati pa je treba tudi predvidene nove naloge občin ter odstotek gospodarske 
rasti. Po izračunih Ministrstva za finance takšna zahteva pomeni povprečnino  543 evrov. To je 

minimum, ki bi bil še sprejemljiv, smo opozarjali tako vladno stran kot poslance Drţavnega zbora, ki so 
jim bili predloţeni skupni amandmaji vseh treh zdruţenj. 
 

Ministrstvo za finance je nazadnje ponudilo 530 evrov povprečnine za leto 2017, za 2018 pa 536 evrov 
z moţnostjo prilagoditve, če bi prišlo do povečanja stroškov dela zaradi dogovora s sindikati. Temu sta 
sledila tako Vlada RS kot tudi Odbor DZ za finance in monetarno politiko in nenazadnje tudi poslanci na 

plenarnem zasedanju s potrditvijo ZIPRS1718 na novembrski seji DZ in zaradi veta DS na ponovni 
potrditvi 6. decembra 2016. 

 
Posluha ni bilo niti glede višine sredstev za sofinanciranje investicij. Kljub legitimni zahtevi, da 
zahtevamo zakonsko določen deleţ, to je 6 % skupne primerne porabe, pa smo pristali na kompromis in 

zahtevali 4 %. Poudarili smo, da so ta sredstva v obdobju, ko so občine dejansko ostale brez 
pomembnega investicijskega vira (evropskih sredstev), za občine še toliko pomembnejša.  
 

Po treh krogih pogajanj smo v zdruţenjih občin pričakovali tudi sestanek s predsednikom Vlada RS 
dr. Mirom Cerarjem, zato smo konec septembra predsedniku Vlade naslovili tudi pisno pobudo za čim 
prejšnji sestanek na temo financiranja občin v letih 2017 in 2018 in s tem tudi za formaln i zaključek 

pogajanj, vendar povabila kljub večkratnemu posredovanju nismo prejeli. Vedno so nas odslovili z 
besedami, da bomo povabilo oz. odziv na našo zahtevo za srečanje s predsednikom Vlade dobili pisno. 

Sredi novembra 2016 smo prejeli dopis Ministrstva za finance, v katerem pojasnjujejo, zakaj ni mogoče 
zagotoviti večjega obsega sredstev iz drţavnega proračuna za financiranje občin.  

 
Poziv Vladi RS k povišanju povprečnine zaradi dogovora o plačah je ZOS zahteval 19. decembra 
2016, torej takoj potem, ko so predstavniki Vlade RS in sindikatov javnega sektorja dosegli dogovor o 
ukrepih na področju plač za leti 2017 in 2018. V pozivu predsednika vlade dr. Miru Cerarju in finančni 

ministrici mag. Matejo Vraničar Erman smo opozorili na velike finančne posled ice za občinske 
proračune.  Ob navajanju članov Vlade RS, da dogovor s sindikati ostaja v finančnih okvirih s še 
obvladljivimi finančnimi posledicami, smo v ZOS opozorili, da občine manevrskega prostora ţe dolgo 

nimajo več, zadnja leta pa se odrekajo prepotrebnim investicijam oz. investicijskim vzdrţevanjem, 
razvojnim nalogam in drugim storitvam za svoje občane na račun zagotavljanja vedno večjih finančnih 
obveznosti iz naslova zakonskih nalog, za pokritje katerih drţava ne zagotavlja zadostnih sredstev. 

zahtevali smo, da se ţe določena povprečnina za leto 2017 poveča za 5,6 evrov, za leto 2018 pa za 9,1 
evra. Opozorili smo, da bi navedeno zvišanje bil le minimum, ki bo občinam pokril dodatne finančne 

obveznosti z naslova stroškov dela zaradi sklenjenega dogovora s sindikati. 
 
Prilagoditev povprečnine zaradi dodatnih obveznosti na področju plač smo ţeleli doseči tudi po hitrejši 

poti, in sicer s predlogom poslancem po dopolnitvi Predloga zakona o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Poslanci so predlog 
zavrnili. 

 
9.3 STRATEGIJA RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE V RS DO 2020 
 

Prvo verzijo besedila strategije razvoja lokalne samouprave Republike Slovenije je Ministrstvo za javno 
upravo v javno obravnavo posredovalo novembra 2015. V pisnih pripombah smo v ZOS opozorili na 

nesprejemljivost prvega osnutka besedila, saj se vsebina ni nagibala v smeri racionalizacije, ampak 
centralizacije, kar je bila naša glavna pripomba. Prav tako smo opozorili, da do kument ne vsebuje 
razvojnih vsebin, ki jih Slovenija potrebuje na področju lokalne samouprave. Ministrstvo smo pozvali k 

pripravi novega dokumenta.  
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Na podlagi javne razprave in stališč zdruţenj občin so na MJU pripravili dopolnjen predlog strategije 
razvoja lokalne samouprave, ki ga je nato 1. marca 2016 obravnavala tudi delovna skupina za 

pripravo strategije razvoja lokalne samouprave, v kateri so poleg predstavnikov Ministrstva za javno 
upravo sodelovali tudi predstavniki zdruţenj občin: Franci Rokavec in Jurij Lep, ZOS, dr. Ivan Ţagar in 
Darko Fras, SOS, dr. Miloš Senčur, ZMOS. 

 
Ministrstvo za javno upravo je nato v drugi polovici avgusta zdruţenjem občin v pregled in pripombe 
posredovalo novo besedilo strategije, ki ga je 2. septembra 2016 delovna skup ina ponovno 

obravnavala. Predstavniki občin so opozorili na številne pomanjkljivosti dokumenta. MJU je dokument 
predloţil v vladni postopek nekaj dni zatem.  

 
Zdruţenja občin ZOS, SOS, ZMOS smo v skupnem nastopu zahtevala, da se v vladni postopek 
predloţeno besedilo strategije umakne iz postopka. Ugotavljali smo namreč, da nova verzija besedila 

ne odstopa bistveno od tez, ki so bile predstavljene v prejšnjih verzijah strategije in smo jim v zdruţenjih 
v veliki meri nasprotovali. Novo besedilo tudi ne prinaša kvalitativne nadgradnje, ki bi jo pričakovali 
glede na naravo dokumenta. 

 
Ob tem smo poudarili, da smo zdruţenja občin s svojimi pisnimi pripombami in udeleţbo na srečanjih 
delovne skupine sodelovala pri pripravi strategije v prepričanju, da ţelimo spreje ti dokument, ki bo 

skupna strategija vseh vpletenih: občin, Vlade Republike Slovenije in Drţavnega zbora Republike 
Slovenije. Iz načina sprejemanja pa je očitno, da je to zgolj vladna strategija (razvoja) lokalne 

samouprave.  
 
Kot prvo smo opozorili, da se dokument premalo ambiciozno loteva izpostavljenih tem in ne podaja 

konkretnih odgovorov. Narava dokumenta terja, da bi se ta moral sprejeti za daljše časovno obdobje, 
torej vsaj za deset let, teme, ki se jih loteva, pa so ustavna kategorija, ki bi po naše m mnenju terjale 
sprejetje strategije na ravni Drţavnega zbora RS.  

 
Izhajajoč iz trditve, zapisane v predlogu strategije, da ima Slovenija sodobno in dobro delujočo lokalno 
samoupravo, smo menili, da bi morala iti vsebina strategije, če ţeli upravičiti naravo strateškega 

dokumenta, v smeri iskanja nadgradnje sedanjega sistema, obdelati bi morala področja, kjer prihaja do 
teţav in jih izboljšati. Strategija bi se morala opredeliti do ustanovitve pokrajin. Kot smo ugotavljali ţe v 
preteklosti, se zavedamo, da se do zdaj nismo bili sposobni dogovoriti, kakšne pokrajine hočemo, 

vendar to ne pomeni, da jih ne potrebujemo. Prepričani smo, da je nov razvojni preboj na lokalni ravni 
mogoče zagotoviti le z ustanovitvijo pokrajin. Vsak dan namreč opaţamo izgubljene priloţnosti, ki nam 

jih regionalna ne-povezanost jemlje. 
 
Sedanji regionalni razvoj sloni na razvojnih regijah, ki se opirajo na klasično medobčinsko sodelovanje. 

Upoštevajoč posamične občinske interese je takšen regionalni razvoj obsojen le na skupek lokaln ih 
interesov in je nesistemski ter neučinkovit. Proces t. i. funkcionalne regionalizacije ne bo prinesel 
rezultata. Strategija bi morala začrtati pot institucionalizaciji drugega nivoja lokalne samouprave, 

vzpostaviti (izvoljene) organe in opredeliti njihovo odgovornost. 
 
Opozorili smo, da je Slovenija zelo centralizirana drţava: lokalni nivo se sooča z omejenimi 

pristojnostmi, čemur sledi tudi majhen obseg sredstev v deleţu drţavnega proračuna, ki pomembno 
odstopa od povprečja OECD. Krepitev lokalne samouprave pomeni krepitev decentralizacije, saj je 
pomembno, da so storitve bliţje ljudem, ki jih potrebujejo in da se od njih ne oddaljujejo. Ponovno smo 

predlagali, da se naloge oz. pristojnosti upravnih enot prenese v pristojnost občin.  
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Dokument daje poudarek večjemu sodelovanju občanov v lokalnih zadevah, stremi h krepitvi oţjih delov 
občin. Ob tem smo opozorili, da je osnovna celica lokalne samouprave občina in iz nje izhajajoča logika 
avtonomije terja, da se niţja organiziranost prepusti občini, ki bo, g lede na svojo velikost in potrebe, 

ustrezno organizirala delovanje svojih oţjih delov tako glede svojega statusa kot glede sodelovanja pri 
lokalnih zadevah. 
 

Strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin: ne rešuje vprašanja skupnega obsega 
primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje vprašanja ustreznosti strukture financiranja 
občin. Poseg v obstoječi sistem financiranja občin s parcialnimi rešitvami ruši razmerja med občinami in 

dodatno slabi najšibkejše lokalne skupnosti,  zato takšnim delnim spremembah ostro nasprotujemo.  
Menimo, da je treba ponovno opredeliti naloge in na tej podlagi prilagoditi sistem financiranja ter določiti 

vire. 
 
Vlada RS je Strategijo razvoja lokalne samouprave RS do leta 2020 sprejela 29. septembra 2016.  

 
9.4 ODPOKLIC ŢUPANA 
 

Maja 2015 je skupina poslancem s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem v drţavnozborski 
postopek vloţila sveţenj »funkcionarskih« zakonov: zakonov o volitvah v Drţavnem zboru RS, o 
Drţavnem svetu RS, o volitvah predsednika republike, o Vladi RS, o lokalnih volitvah in o lokalni 

samoupravi ter novelo Zakona o poslancih. 
 

Ţe ob prvi obravnavi »funkcionarskih« zakonov v Drţavnem zboru RS konec maja 2015 smo v ZOS 
opozorjali na številen pomanjkljivosti predloga novele Zakona o lokalnih volitvah in predloga novele 
Zakona o lokalni samoupravi, ki je predvideval uzakonitev instituta odpoklica ţupana. Predlagana 

ureditev je imela številne pomanjkljivosti, neustrezne varovalke bi tlakovale pot političnim zlorabam 
predlaganemu institutu odpoklica ţupana. 
 

Oktobra 2016 je bil sveţenj zakonov ponovno predloţen v obravnavo na pristojni matični delovni telesi 
DZ. Za sveţenj zakonov, s katerimi bi iz politike na drţavni in lokalni ravni izločili pravnomočno 
obsojene na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta, se je z odločitvijo Odbora DZ za notranje 

zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki jo je sprejel na seji 30. novembra 2016, postopek 
končal, je pa večina na odboru pritrdila noveli Zakona o lokalni samoupravi in predlaganemu inst itutu 
odpoklica ţupana. 

 
Poziv k zavrnitvi ZLS-S 

Dan pred obravnavo predloga novele Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) na decembrskem zasedanju 
Drţavnega zbora RS smo v ZOS poslance še enkrat pozvali o premisleku o podpori noveli zakona in z 
njo uzakonitvi instituta odpoklica ţupana. 

 
Zapisali smo, da v ZOS ţe od trenutka, ko je bil podan prvi predlog o vpeljavi instituta odpoklica ţupana, 
opozarjamo, da bo moţnost odpoklica ţupana resno zamajala stabilnost sistema lokalne samouprave v 

Republiki Sloveniji. Strinjali smo se sicer, da morajo občani imeti moţnost, da lahko preverijo, kakšno 
zaupanje ima njihova ţupanja oziroma ţupan, vendar ob tem opozorili, da je sistem odpoklica izredno 
teţko oblikovati na način in vpeljati ustrezne varovalke, da ta ne bi bi l predmet političnih zlorab 

vsakokratne opozicije v občinskem svetu oziroma nezadovoljnih skupin občanov, ki jim niso po volji 
aktualne odločitve ţupanov, sploh v času obuboţanih občinskih proračunov. 
 

Menimo, da je edina ustrezna varovalka v primeru, če je širše javno mnenje v lokalni skupnosti, da je 
delo izvoljenih funkcionarjev absolutno pod pričakovanji, ali da celo nastaja škoda, da se omogoči 

predčasno razrešnico vseh funkcionarjem v občini, tako ţupana kot članov občinskega sveta. 
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Posledično se izvedejo celotne nadomestne volitve za vse voljene občinske funkcionarje. Iz vidika 
stabilnosti in učinkovitosti sistema lokalne samouprave je to varovalko nujno vgraditi, da bo omogočeno 
korektno in nepopulistično delo občinskih organov brez pritiska vsakodne vnih groţenj po referendumih. 

Predlog novele Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA 482-VII, te varovalke ne vsebuje, zato smo 
poslance pozvali, da predlog zakona zavrnejo. 
 

Poziv k izglasovanju veta 
Potem ko je Drţavni zbor RS 15. decembra 2016 sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), 
ki uzakonja institut odpoklica ţupana, smo se vsa tri zdruţenja občin ZOS, SOS, ZMOS obrnila na 

drţavne svetnike in jih pozvali k izglasovanju veta na novelo ZLS -S. Drţavni svet RS nam je pritrdil 20. 
decembra 2016. 

 
9.5 VPIS PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS 
 

Drţavni zbor RS je 17. novembra 2016 sprejel Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike 
Slovenije in s tem potrdil vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS.  
 

Prvo pobudo za vpis je maja 2013 na seji parlamentarnega Odbora za kmetijstvo podal takratni 
poslanec Brane Golubović. Konkreten predlog za spremembo 70. člena Ustave je marca 2014 vloţila 
skupina poslancev nekdanje vladne koalicije (PS, SD, DL in DeSUS) s prvopodpisanim Golubovićem.  

 
Odločanje o pobudi so prekinile predčasne volitve, a je podoben predlog aprila 2015 v Drţavni zbor RS 

oddala skupina poslancev iz poslanskih skupin ZaAB, DeSUS, SD in ZL. Osnutek ustavnega zakona je 
predvideval dopolnitev 70. člena Ustave RS, in sicer bi določal, da ima vsakdo pravico do pitne vode in 
da se vodni viri, ki sluţijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in vodo za oskrbo gospodinjstev, izkoriščajo v 

obliki neprofitne javne sluţbe. Ustavna komisija DZ je ustanovila strokovno skupino, ki se je opredelila 
do predloga za zapis pravice do čiste vode v Ustavo RS.  
 

Na skupščini ZOS maja 2016 so ţupani in ţupanje izglasovali podporo vpisu pravice do pitne vode 
in zaščito vodnih virov v Ustavo RS, podporo so individualno izrazile tudi številne občine. Maja je 
zeleno luč vpisu v Ustavo dal tudi Drţavni svet RS.  

 
Ustavna komisija je v istem mesecu Drţavnemu zboru predlagala začetek postopka o spremembah 
Ustave, s katerimi bi vanjo zapisali in opredelili pravico do pitne vode. Drţavni zbor je temu predlogu 

brez glasu proti sledil julija, v sprejetem stališču pa so predlagali dopolnitev Ustave z novim 70.a 
členom, katerega besedilo naj bi šlo v smer:  

- da ima vsakdo pravico do varne pitne vode, 

- da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju drţave,  

- da naravni vodni viri sluţijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo 

za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso trţno blago,  

- da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja drţava prek 
neprofitne javne sluţbe, tako da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali 

izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.  
 
Poslanci so zahtevali tudi, da naj se pri pripravi predloga ustavnega zakona posebno skrb nameni 

oblikovanju jasne pravne ureditve na ravni zakonskega urejanja, ki bo, skladno z določbami 70.a člena, 
v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.  

 
ZOS se je na navedeno stališče odzval z opozorilom zakonodajalcu, da je oskrba prebivalstva s pitno 
vodo izvirna naloga občin in da je zato posledično problematična predvsem četrta alineja stališča, po 
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kateri oskrba s pitno vodo postaja drţavna javna sluţba. Drţavni zbor smo pozvali, da nas vključi v 
postopek oblikovanja besedila ustavnega zakona. 
 

Konec septembra so se vodstva zdruţenj občin sestala s predsednikom Drţavnega zbora RS dr. 
Milanom Brglezom, ki je hkrati tudi predsednik Ustavne komisije. Izraţena je bila podpora ob vpisu 
pravice do pitne vode in zaščiti vodnih virov na ustavni ravni, hkrati pa izpostavljene tudi dileme, ki se 

pojavljajo, predvsem ob 4. točki stališča, saj predstavlja poseg v izvirne pristojnosti občin. 
Problematično je tudi, da naj bi Ustava v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij z a oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo, zdaj to posega v obstoječo organiziranost izvajanja gospodarske javne 

sluţbe. Zanemarljive pa niso niti finančne posledice predlagane ureditve.  
 

Na podlagi stališč Drţavnega zbora je strokovna komisija oblikovala dve raz ličici besedila 70.a člena 
Ustave RS, in sicer glede na to, ali se zaščiti le naravne vodne vire ali vse vodne vire:  
»Vsakdo ima pravico do pitne vode. 

(Naravni) Vodni viri so naravno javno dobro v upravljanju drţave.  
(Naravni) Vodni viri sluţijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev in v tem delu niso trţno blago.  

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja drţava prek neprofitne 
javne sluţbe, tako da naravne vodne vire  za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje 
prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.« 

 
21. oktobra 2016 smo se predstavniki zdruţenj občin ponovno sestali s predsednikom Drţavnega 

zbora dr. Brglezom. Ponovno smo opozorili na spornost četrtega odstavka predloga 70.a člena. V 
skladu z njegovo dikcijo oskrba s pitno vodo postaja drţavna javna sluţba, katere izvajanje se bo lahko 
preneslo na občine. To pomeni, da oskrba prebivalstva s pitno vodo ne bi bila več izvirna nalog a občin. 

Zaskrbljujoča je tudi obrazloţitev v delu, ki navaja, da »bo drţava obenem tudi dolţna, da zagotovi 
oskrbo prebivalstva s pitno vodo in vodo za potrebe gospodinjstev tudi v tistih lokalnih skupnostih, v 
katerih zdaj ta oskrba ni zagotovljena v zadovoljivem obsegu.« Na kakšen način bo to drţava izvajala, 

ostaja odprto vprašanje. Opozorjeno je bilo tudi, da je izraz neprofitna javna sluţba nepotreben in da ţe 
iz same opredelitve javne sluţbe izhaja neprofitnost. Opozorili smo, da bi prepoved izvajanj a 
gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v obliki koncesionirane javne sluţbe omejila moţnost 

občinam, na kakšen način se lahko uredi izvajanje te javne sluţbe. Opozorili smo, da sami vodni viri ne 
smejo biti trţno blago, je pa mogoče gospodariti in izkoriščati viške vode. Strinjali smo se z različico, po 
kateri se zaščiti vse vodne vire in ne le naravne vodne vire.  

 
Ustavno komisijo DZ, poslanske skupine in Drţavni svet RS smo s stališči zdruţenj občin seznanili 

tudi pisno. 
 
Ustavna komisija je na podlagi stališča strokovne komisije izoblikovala besedilo predloga dopolnitve 

Ustave. Poslanci so na seji Ustavne komisije 25. oktobra in na njenem nadaljevanju 3. novembra tako 
imeli na mizi predlog ustavnega zakona, s katerim bi v 70.a člen Ustave zapisali , da ima vsakdo pravico 
do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju drţave ter da vodni viri sluţijo prednostno in 

trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso trţno 
blago. 
 

Največ razprave se je ponovno vrtelo okoli četrtega odstavka. Zdruţenja občin smo nasprotovala 
določilu, da naj bi oskrbo s pitno vodo zagotavljala drţava prek neprofitne javne sluţbe. Z 
amandmajem je bil predlagan zapis, ki določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 

gospodinjstev zagotavlja drţava prek samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. S tem 
so popravili prvotno besedilo, po katerem bi oskrbo z vodo zagotavljala drţava prek neprofitne javne 

sluţbe. 
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Predlog ustavnega zakona je po potrditvi na Ustavni komisiji nadaljeval pot na novembrsko sejo 
Drţavnega zbora, kjer je bil tudi potrjen in nato razglašen na izredni seji.  

 
9.6 SPREMEMBE SISTEMA JAVNIH FINANC 
 

Ministrstvo za finance je januarja 2016 v javno obravnavio posredovalo predloga novega Zakona o 
javnih financah in Zakona o računovodstvu.  
 

Oba predloga zakonov je obravnaval Odbor ZOS za proračun in finance ter pripravili pripombe. MF se 
je naslovila zahteva za podaljšanje javne obravnave najmanj za en mesec, hkrati pa se zahteva tudi 

predstavitev predloga Zakona o javnih financah s podrobno predstavitvijo vsebine in shematskim 
prikazom sestave celotnega proračuna. Predlog zakona namreč prinaša velike spremembe v sistem 
javnih financ za občine, ob obravnavi pa se je pokazalo, da so številne določbe nejasne oziroma ni znan 

namen, ki se ga z določenimi rešitvami zasleduje.  

V sodelovanju z Ministrstvom za finance smo zdruţenja občin 11. marca v Kranju organizirala delovno 
srečanje z namenom pogovora o predlogu novega Zakona o javnih financah in predloga novega 

Zakona o računovodstvu. 
 
Predloge novih zakonom so nam predstavile drţavna sekretarka z Ministrstva za finance mag. Mateja 

Vraničar Erman, vodja delovne skupine za pripravo ZJF generalna direktorica Marija Janc ter strokovne 
sodelavke ministrstva. 

 
Delovno srečanje je bilo razdeljeno na pet delov, v katerih smo obravnavali posamezne vsebinske 
sklope, in sicer: 

- priprava in izvajanje občinskih proračunov, 
- zadolţevanje občin, 
- finančno poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov in obravnava stvarnega premoţenja 

- notranja revizija, 
- Zakon o računovodstvu. 
 

Slovenija je v letu 2013 na podlagi mednarodnih zavez in lastnega zavedanja v Ustavo RS zapisala 
fiskalno pravilo in z njim zavezo k srednjeročnemu uravnoteţenju proračunov drţave (drţava, ZPIZ, 
ZZZS, občine), sledilo pa je sprejetje Zakona o fiskalnem pravilu. Posledično se spreminja tudi Zakon o 

javnih financah, s katerim ţelijo vzpostaviti enoten zakonski okvir, ki bo omogočal, da se izvede fiskalno 
pravilo. Kot je poudarila Vraničarjeva, posamezne blagajne ostajajo samostojne, specifike se urejajo 

posebej. Za občine se določa minimum, ki mora biti enoten na ravni drţave, proračune občin se 
postavlja v širok koncept stabilnih javnih financ.  
 

Za vse sektorje drţave, torej tudi za občine, se določa obveznost sprejemanja dvoletnega proračuna, 
poleg tega pa še širši štiriletni javnofinančni okvir. Kot je povedala Vraničarjeva, drţava ţe od leta 2008 
pripravlja program stabilnosti za prihodnje štiriletno obdobje, pripravlja p a ga na podlagi 

makroekonomskih izhodišč UMAR-ja. Za občine so do sedaj pogledali realizacijo proračunov zadnjih let 
in ocenili njihove odhodke, s spremembo ZJF pa ţelijo vključiti sodelovanje občin v pripravo štiriletnega 
načrta, torej za dveletni proračun in globalno oceno za nadaljnji dve leti. Vraničarjeva je poudarila, da se 

zavedajo, da so te projekcije negotove, se  bo pa ta postopek izvajal vsako leto in se bodo projekcije 
vsako leto lahko prilagajale. Na podlagi teh napovedi Vlada do 31. marca prip ravi srednjeročno fiskalno 
strategijo, s katero se določi ciljni deficit v sektorju drţave ter okvirni razrez globalnih odhodkov po 

enotah sektorja drţave, ter jo pošlje v potrditev Drţavnemu zboru. S tem se določi okvir za pripravo 
proračuna drţave.  
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Ob tem se občinam zastavlja vprašanje, kakšna bo moţnost vključevanja napovedi občin in 
spreminjanja napovedi. Vraničarjeva odgovarja, da tehnike sodelovanja občin še niso postopkovno 
določili. MF sicer ne ţeli posegati v napovedi občin, bo pa MF določil okvi r obsega proračuna vseh 

občin. Na pomisleke, kaj občine s tem pridobijo, pa Vraničarjeva odgovarja, da bodo na ta način občine 
vključene v proces načrtovanja za prihodnje štiriletno obdobje. V kolikor ocenjujejo, da takšno 
sodelovanje občin ni potrebno, je  mogoče preoblikovanje teh določb. 

 
Glede obveznosti sprejemanja dvoletnega proračuna ne morejo odstopiti, je poudarila Vraničarjeva, to 
pa tudi pomeni, da vsakoletno določanje povprečnine ne bo več ustrezno.  

 
Glede določbe o uporabi preseţkov preteklih le t je bilo podano opozorilo občin, da morajo občine s 

preseţki (216. člen) prosto razpolagati. Vraničarjeva pojasnjuje, da omejitev izhaja iz Zakona o 
fiskalnem pravilu, pri tem pa gre za preseţke, ki se ustvarjajo zaradi cikličnosti delovanja 
gospodarskega procesa (v letih gospodarske rasti se ustvarja rezerva, ki se nato porablja v letih slabše 

rasti): preseţki bi se zbirali na posebnem računu, omejuje se, da bi se preseţki porabljali za tekočo 
porabo; prelivanje med posameznimi sektorji drţave ni predvideno. Vraničarjeva je zatrjevala, da pri tem 
ne gre za sredstva, ki jih občine varčujejo za izvedbo projektov.  

 
Predstavniki občin smo poudarili, da gre za poseg v avtonomijo občin, da bo teţko določiti, kateri 
preseţki so »ciklični« in pozvali k ustrezni implementaciji četrtega odstavka 5. člena Zakona o fiskalnem 

pravilu v novi ZJF. 
 

Sestava proračuna ostaja takšna kot sedaj, razen tretjega dela, to je operativnega programa, ki ostaja 
štiriletni dokument in zajema vse izdatke iz posebnega dela (sedaj so bi li zajeti samo investicijski 
izdatki). Občine so opozorile, da to dejansko pomeni pripravo štiriletnega proračuna, načrtovanje pa za 

občine prinaša tudi dodatno delo (in dodatne zaposlitve). Dodatne stroške bo občinam prinesla tudi 
obveznost objave celotnega odloka z vsemi prilogami (brez obrazloţitev) v uradnem glasilu. 
Vraničarjeva je poudarila, da gre za ustavno zahtevo po objavi celotnih aktov, da pa tudi sami iščejo 

moţnosti modalitet glede objave proračunov. Predstavniki občin so se spraševali, kakšna  bo 
kredibilnost strokovnih sluţb občin, če bodo morale pripravljati štiriletne proračune, prav tako se 
zastavlja vprašanje, če je programska oprema pripravljena za izvajanje predlaganega sistema. 

Vraničarjeva odgovarja, da se na programski opremi dela, glede operativnega programa pa bodo še 
premislili, ali bo določen v predlagani obliki.  
 

Ob predlaganih spremembah se zastavlja tudi vprašanje, kakšen bo poloţaj in delovanja krajevnih 
skupnosti, ki so še vedno pravne osebe. Vsi oţji deli občin bodo finančni načrt vključili v proračun 

občine, oţji deli ne bodo več neposredni uporabniki, ne bodo imeli nalog izvrševanja – te bodo v 
pristojnosti ţupana, bo pa ţupan lahko pooblastil oţji del občine za izvajanje določenih nalog. S strani 
občin je bilo opozorjeno, da gre dejansko za ukinjanje pravne subjektivitete oţjih delov občin. Kot je 

dejala Jančeva, ţelijo s predlagano ureditvijo doseči, da je finančni del oţjih delov občin v polnosti 
skladen in vključen v finančni del občin, v kolikor pa  ţelimo, bodo ohranili  rešitev, da imajo oţji deli 
občin transakcijske račune, jih bodo dodali.  

 
Podana je bila zahteva, da ministrstvo pripravi vzorec proračuna za občine.  
 

Predlog zakona predvideva vzpostavitev enotnega upravljanja denarnega sistema EZR občin, občine 
bodo dobile aplikativno podporo. Pri tem ministrstvo kot glavni namen za uvedbo navaja varnost, 
likvidnost in donosnost ter pri tem navaja prednosti sistema enotnega upravljanja: ugodno zadolţevanje, 

tudi likvidnostno, podaljšana ročnost posojil na 3 leta itd. Aktivno upravljanje denarnih sredstev sistema 
EZR občin bo potrebno na strani občin vzpostaviti v roku enega leta, drugače bodo občine in njeni 

uporabniki proračuna vključeni v EZR drţave. 
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Kljub zagotovilom ministrstva še vedno ostaja pomislek glede posega v  avtonomijo občin. Zahteva po 
ločenosti funkcij finančne sluţbe in upravljavca EZR bo zahtevala nove zaposlitve,  smo opozorili.  

 
Glede zadolţevanja zakon ohranja dosedanji obseg zadolţevanja, določajo se pogoji, pri izračunu kvote 
za zadolţevanje bodo izločeni prejemki iz naslova stvarnega premoţenja, saj gre za enkratni dogodek. 

Ne bodo dovoljeni finančni najemi in blagovni krediti. Mogoče bo zadolţevanje tudi za tekočo porabo (v 
veljavnem zakonu je dovoljeno investicijsko zadolţevanje) – tu se zastavlja vprašanje, ali to pomeni,  da 
bo drţava občinam še dodatno zniţevala primerno porabo. Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen bo 

skupen obseg zadolţevanja vseh občin. Vraničarjeva odgovarja, da skupni obseg izdatkov in prejemkov 
bo omejen, skupni obseg zadolţevanja občin pa ne. Ker so bili podani pomisleki glede omejitev 

likvidnostnega zadolţevanja čez novo leto, ministrstvo sprememb sicer ne predvideva, bodo  pa 
poenostavili prehod iz likvidnostnega v kratkoročno zadolţevanje.  
 

Na opozorilo občin bo iz predloga črtana tudi kazenska določba – prekršek odgovorne osebe za kršitev 
30-dnevnega plačilnega roka, kot prekršek pa ostaja dogovarjanje za daljše plačilne roke od zakonsko 
določenega. 

 
Predlog zakona prinaša spremembe glede stvarnega premoţenja posrednih pro računskih uporabnikov. 
Glede premoţenje, ki ga ustanovitelj zagotavlja PPU za dejavnost, ki jo opravlja, zadeva danes ni 

lastninsko urejena. Predlog ZJF določa, da nepremičnine ostanejo v lasti ustanovitelja, premično 
premoţenje pa se prenese kot ustanovna vloga posrednemu proračunskemu uporabniku v last. 

Predvideno je plačilo najemnino v višini obračunane amortizacije. Določen je tudi datum za prenos 
nepremičnin PPU v poslovne knjige lastnika (1. 1. 2022). Obveznosti obračuna DDV pri obračunu 
najemnine ni, so zatrdile predstavnice MF, a da ne bi bili dvomov tudi za del, ki se ga lahko opravlja kot 

trţna dejavnost, smo zahtevali, da se to zapiše v zakon. Glede smiselnosti prenosa lastništva PPU na 
premičnem premoţenju pa Jančeva odgovarja, da bo to poenostav ilo opravljanje inventure.  
 

Na področju notranjega revidiranja in predloga novega Zakona o računovodstvu pripomb občin ni bilo.  
 
Ob izteku javne obravnave je ZOS Ministrstvu za finance naslovil pisne pripombe na predlog novega 

Zakona o javnih financah. Kot prvo smo poudarili, da je potrebno ob nadaljnjih postopkih priprav 
predloga ZJF ovrednotiti vse finančne učinke, ki jih bo nova ureditev prinesla za lokalne skupnosti, torej 
kadrovske obremenitve, dodatno administracijo, spremembe občinskih predpisov itd ., ter opozorili, da 

se mora to tudi ustrezno odraziti v prihodkih občin.  
 

Pozvali smo k črtanju obveznosti občin glede priprav napovedi prihodkov in odhodkov za naslednja štiri 
leta. Pomisleki so tudi glede obveznega sprejemanja dvoletnega proračuna, občine opozarjajo na 
nerealnost štiriletnega načrtovanja proračuna in določitve virov sredstev za vsako postavko. 

Predlagamo, da operativni program ohrani vsebino sedanjega NRP. V ZOS nasprotujemo takšni sestavi 
proračuna, ki nakazuje, da bi vsi subjekti, ki imajo pravno subjektiviteto (oţji deli občin), imeli enoten – 
občinski račun. To dejansko pomeni, da se oţjim delom občin jemlje sedanji status »samostojnosti«.  

 
Opozorili smo na povečanje stroškov zaradi obveznosti objave celotnega odloka z vsemi tabelarn imi 
prilogami. Datum za predloţitev polletnega poročila je neustrezen. Pridobivanje kapitalskih naloţb je s 

predlogom ZJF zelo omejeno, glede na drugi odstavek se zastavlja vprašanje, s čim se bodo občine 
sploh lahko ukvarjale. Sprašujemo se, na kakšen način lahko ţupan zagotovi popolno in pravočasno 
pobiranje javnofinančnih prejemkov npr. NUSZ. S tega vidika je tudi nesprejemljiva odgovornost za 

kršitev te določbe. Tudi sicer predlog ZJF predvideva izredno visoke denarne kazni za odgovorne 
osebe. Te določbe  so nesprejemljive, glede na višino plač so kazni nesorazmerno visoke. Ugotavljamo, 

da iz prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih ni razvidna orientacijska višina globe, je pa vsekakor za 
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razmere socialnega statusa oz. višine plač javnih usluţbencev p rekomerna. Nedopustno je, da se kot 
prekršek šteje odgovornost za kršitev plačilnih rokov.  
 

Veliko pripombe je bila deleţna tudi ureditev glede financiranje posrednih uporabnikov proračuna 
(PPU). Zastavlja se vprašanje glede tekočega vzdrţevanja, plačevanja računov itd., zahtevali smo, da 
pri obračunu najemnine med občino in njenimi PPU ni obračuna DDV. Glede premičnega premoţenja v 

lasti PPU uporabnikov  smo opozorili, da v določenih primerih to ni izvedljivo (prepoved odtujitve). 
Določbe predloga ZJF glede stvarnega premoţenja so deloma v nasprotju z drugimi zakoni (zlasti 
ZSPDSLS – sistem upravljavcev premoţenja), kar lahko povzroči nejasnosti in teţave pri izvajanju.  

 
Podali smo pomisleke glede zadolţevanja za kritje zakonskih obveznosti in se spraševali , če to pomeni, 

da se bo nadaljeval trend zmanjševanja povprečnine in se bodo občine dolţne zadolţevati tudi za 
obveznosti iz tega naslova. Opozorili smo na ustavno zavezo, da je drţava dolţna občinam zagotoviti 
sredstva za izvajanja zakonskih nalog. 

 
Zastavlja se tudi vprašanje, kakšen bo skupni obseg zadolţevanja vseh občin. Glede na tolmačenje, da 
bodo občine omejene v obsegu izdatkov, se utemeljeno zastavlja vprašanje, kje bo kvota za 

zadolţevanje občin in kako bo to porazdeljeno med občinami. Opozorili  smo na nepotrebne omejitve 
glede likvidnostnega zadolţevanja preko 31. decembra. Podali smo tudi predlog, da se občinam 
omogoči moţnost dolgoročnega zadolţevanje za večje investicije npr. za 30 let.  

 
Ostajajo pomisleki glede posega v avtonomijo občin. Obveza po vključitvi občin v EZR drţave je 

nesprejemljiva. Predlagamo, da ostane v veljavi sedanji sistem, ki določa prostovoljno vključitev občin v 
EZR drţave. Opozarjamo tudi, da obstaja konflikt interesov med finančno sluţbo občine in upravljavcem 
denarnih sredstev sistema EZR, kar posledično predstavlja potrebo po dodatnih zaposlitvi.  

 
Tudi določba glede uporabe preseţkov preteklih let grobo posega v avtonomijo lokalnih skupnosti glede 
uporabe njenih finančnih sredstev. Predlagali smo smiselno dopolnitev d oločbe, upoštevajoč Zakon o 

fiskalnem pravilu. 
 
Nova verzija predlogov ZJF in ZRač – december 2016 

ZOS  je Ministrstvu za finance naslovil pripombe na Predlog zakona o javnih financah in Predlog zakona 
o računovodstvu, verzijo zakonov z datumom 1. 12. 2016. Kot prvo smo opozorili, kot smo to storili ţe 
ob prvi verziji predlogov zakonov, da predlogi ne vsebujejo ocene finančnih posledic predlogov zakonov 

za lokalne skupnosti. V ZOS ocenjujemo, da te ne bodo zanemarljive, saj iz predlaganih določb izhaja 
potreba po kadrovskih okrepitvah občinskih uprav zaradi dodatnih nalog oz. dodatne administracije, 

sprememb občinskih predpisov itd. MF smo pozvali, da ustrezno ovrednoti  finančne posledice 
predlogov zakonov, ki se morajo z dnem začetka uporabe zakona odraziti tudi v sredstvih občin iz 
naslova izvajanja zakonskih obveznosti. 

 
Pripombe smo podalo tudi na novo ureditev proračunskega načrtovanja. Opozorili smo, da obvezno 
sprejemanje dvoletnega proračuna za občine ni primerno. Obstaja namreč velika verjetnost, da  izkazani 

prejemki in izdatki v predlogu proračuna za leto, ki sledi naslednjemu letu, ne bodo realno načrtovani, s 
čimer se lahko ogrozi upoštevanje enega izmed temeljih proračunskih načel, načela fiskalne 
odgovornosti. Zato smo predlagali, da zakon dvole tni proračun določi kot fakultativno moţnost občine.  

 
Nasprotujemo tudi določbi, ki od občin zahteva, da mora MF posredovati napovedi osnovnih 
ekonomskih kategorij prihodkov po virih sredstev in napovedi osnovnih ekonomskih kategorij odhodkov 

in napovedi odhodkov po programski klasifikaciji za tekoče in naslednja tri leta, do 1. marca tekočega 
leta. Poleg ţe zgoraj pojasnjene dileme glede prikazovanja prejemkov in izdatkov, ki časovno presegajo 

predlog proračuna občine za naslednje leto, hkrati menimo, da zahteva za zmanjšanje napovedi 
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odhodkov vsem institucionalnim enotam sektorja drţava ni sorazmerna. Prvič zato, ker ta »napoved« 
vključuje tudi napoved za tekoče leto - to pa pomeni poseg v proračun, ki je ţe v izvrševanju, v katerem 
prepoznamo poseg v avtonomijo občine; drugič pa zato, ker bodo vse enote sektorja drţave »trpele« 

enako »kazen«, čeprav se višina zadolţevanja in prevzetih obveznosti (v prihodnjih letih) posameznih 
enot bistveno razlikujejo. Oziroma menimo, da je določba četrtega odstavka 27. č lena nenatančna in 
nejasna - na kakšen način se bo izvedlo zmanjšanje ter na katere odhodke in v kakšni višini za 

posamezno institucionalno enoto se bo nanašalo. Poleg navedenega menimo, da ima MF celovit 
pregled nad sistemom oziroma proračuni vseh občin ter ţe vzpostavljeno računalniško podporo, za kar 
ocenjujemo, da lahko brez napovedi občin pripravi ustrezne napovedi;  

 
Povezano s predhodnim nasprotujemo tudi, da bi se v operativnem delu proračuna prikazovali vsi 

izdatki za naslednja tri leta. Menimo, da je v ta dokument, tako kot je to veljalo do sedaj, primerno 
umestiti le programe oziroma projekte investicijske narave oziroma tiste programe, ki se izvajajo več let. 
Primerneje bi bilo, da bi se v tem dokumentu finančno izkazovala razvojna usmeritev občine, ki v prvi 

vrsti izhaja iz sprejetih strategij ali drugih dolgoročnih dokumentov. Zato ni smiselno, da se prikazujejo 
tudi izdatki, ki izhajajo iz opravljanja zakonskih nalog občine. Hkrati menimo, da bi se s takšno delitvijo 
izgubil pomen »trodelnega proračuna«.   

 
Nasprotujemo ureditvi, ki predvideva obvezno vključitev občin v EZR drţave, če ne zagotovi 
organizacije dela pri upravljanju denarnih sredstev sistema EZR oziroma ne začne z opravljanjem 

poslov. S tem se vzpostavlja zahteva ţupanom po dodatnem  zaposlovanju (številčno majhne občine 
namreč ne bodo mogle zadostiti pogoju ločitve med finančno sluţbo in upravljavcem denarnih sredstev 

sistema EZR), čeprav je drţava sprejela zavezo po zmanjševanju stroškov občin. Drugič pa zato, ker 
menimo, da še vedno obstajajo pomisleki glede posega v avtonomijo glede odločanja o upravljanju s 
sredstvi.  

 
Pripombe smo podali tudi na določbe o povečanju odstotka izločanja sredstev v rezerve občin, 
financiranju posrednih uporabnikov proračuna, obravnavi polletnega poro čila, organu, ki izdaja soglasje 

za zadolţitev PPU, menimo, da bi se občinam morala dopustiti moţnost sklepanja pogodb o finančnem 
najemu. Predlagamo, da se datum  za oddajo premoţenjskih bilanc za PPU prestavi na začetek aprila. 
Opozorili smo,  da so višine kazni v okviru kazenskih določb so glede na teţo kršitev nesorazmerne in v 

večini primerov previsoke. 
 
V Predlogu zakona o računovodstvu nasprotujemo določbi 17. člena, ker ne omogoča, da bi se 

preseţek oz. primanjkljaj pravnih oseb JP lahko razporejal oz. kril v skladu z odločitvijo ustanovitelja, 
temveč le v skladu s področnim zakonom, ki je bil podlaga za ustanovitev pravne osebe. Menimo, da 

takšna ureditev ni ustrezna za samo poslovanje pravne osebe. Kot drugo pa ni nujno usklajena z 
Zakonom o zavodih, ki predvideva, da je način prerazporejanja oziroma kritje teh sredstev predmet 
urejanja akta o ustanovitvi. Predlagamo, da se določilo ohrani, kot je bilo predlagano v prvi verziji 

zakona, to je da se preseţek razporeja in primanjkljaj krije v skladu z zakonom in odločitvijo 
ustanovitelja pravne osebe.  
 

9.7 NOVA PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA 
 
Prva verzija predlogov nove prostorske in gradbene zakonodaje – november 2015 

Ministrstvo za okolje in prostor je prvo verzijo prostorske in gradbene zakonodaje pripravilo novembra 
2015, javna obravnava je trajala vse v februar 2016. V tem okviru so bile izvene številne aktivnosti.  
 

6.januarja 2016 v Mariboru so se na skupni seji sestala strokovna delovna telesa ZOS, SOS in ZMOS 
ter in obravnavala predloge gradbene in prostorske zakonodaje: Predlog zakona o urejanju prostora, 

Predlog gradbenega zakona ter Predlog zakona o pooblaščenih arhitektih in inţenirjih. Kljub pozitivni 
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tendenci predlogov je kar nekaj institutov oziroma določil, ki so za občine nesprejemljive. Člani delovnih 
teles so se opredelili le do najbolj problematičnih določb in predlogov, pripombe na posamične člene so 
bile pripravljene po zaključku zbiranja pripomb.  

 
Pisne pripombe na predlagano prostorsko in gradbeno zakonodajo je ZOS Ministrstvu za okolje in 
prostor naslovil ob zaključku javne obravnave februarja 2016.  

 
ZOS podpira teţnjo predloga gradbenega zakona, da se okrepi vloga občin pri izdaji gradbenih 
dovoljenj, vendar pa način, s katerim se ţeli to doseči, po našem mnenju ni ustrezen. Predlagana 

ureditev namreč meša pristojnosti lokalnih skupnosti in upravnih enot v tolikšni meri, da vnaša zmedo za 
uporabnike, kdo izdaja gradbena dovoljenja ter nejasnosti glede pristojnosti v mejnih postopkih. 

Menimo, da bi morali teţiti k takšni ureditvi, ki bo določala celovitost postopkov, da lahko investitor uredi 
vse na enem mestu. Prav tako občine opozarjajo, da nimajo ustreznih kadrov in vse od prenosa izdaje 
gradbenih dovoljenj na upravne enote tudi ne ustreznih znanj za izdajo gradbenih dovoljenj. Enako velja 

za pristojnost občinskih inšpekcij. Opozorili smo tudi, da je potrebno nove delovne obve znosti občin, ki 
jih določa Predlog gradbenega zakona, ustrezno finančno ovrednotiti.  
 

Podane so bile pripombe na posamezne rešite glede plačila komunalnega prispevka, roka veljavnosti 
izdanih gradbenih dovoljenj, izdaje gradbenih dovoljenj po skrajšanem p ostopku, manjših odstopanj od 
gradbenega dovoljenja, pogojev glede izdaje gradbenega dovoljenja, nelegalnih gradenj, prenosa nalog 

na občinsko inšpekcijo, predodločbe, začasnih posegov v prostor, integralnega postopka itd.  
 

Kljub pozitivnim spremembam Predloga zakona o urejanju prostora smo opozorili, da  ta ponovno ne 
poenostavlja postopka sprejema in spreminjanja  prostorskih aktov. Sprejemanje prostorskih aktov je 
izvirna pristojnost občin, zato bi morala drţava s svojo pristojnostjo posegati le pri bistvenih nalogah pri 

normiranju posegov v prostor.  
 
Opozorili smo, da predlagana zakonodaja ne bo dosegla pravega učinka, če ne bo hkratne uskladitve in 

prilagoditve ostale zakonodaje in predpisov, ki so močno povezani s področjem gradnje in urejanja 
prostora. Tudi pri Predlogu zakona o urejanju prostora smo opozorili, da je potrebno nove delovne 
obveznosti občin finančno ovrednotiti. 

 
Posamezne pripombe pa so bile podane glede razvojnih dokumentov in obravnave razvojnih pobud, 
pogojev za širitev naselja, načrtovanja in postavitve pomoţnih objektov, ureditve območij naselij, 

individualnega odstopanja na pobudo investitorja, zemljiške rente itd.  
 

10. marca 2016 je bil na Ministrstvu za okolje in prostor sestanek, kjer so bile obravnavane pripombe 
zdruţenj občin na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo. Kot so povedali predstavniki ministrstva, so 
prejeli preko 300 pripomb, ki pa so v določenih segmentih absolutno nasprotujoče, zato jih čaka še 

veliko dela. 
 
Glavne pripombe občin, ki so bile oblikovane na skupni seji delovnih teles zdruţenj in so skupne vsem 

zdruţenjem, je povzel Izidor Jerala. Zahtevamo, da se v zakon zapiše, da morajo biti vsi posegi v 
prostor skladni s prostorskimi akti (posledično se črtajo določbe, ki dovoljujejo vse posege v prostor, ki 
»niso v nasprotju s prostorskim aktom«). MOP na to odgovarja, da je tako obrnjena logika v nasprotju s 

pravom, po katerem tisto, kar ni prepovedano, je dovoljeno. V skladu z našo logiko bi moral prostorski 
akte vse predvideti. Naš pristop bi bil izvedljiv, če  bi imeli instrument odstopanja. 
 

Pomisleki so tudi glede izdaje predodločb, predlagano je bilo, da se ta institut nadomesti z nalogo 
podajanja informacij o pogojih za izvajanje posegov v prostor in ugotavljanje skladnosti posegov v 

prostor z določili pravnih aktov, posledično pa tudi izdajanje soglasij občin k projektni dokumentaciji. 
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MOP odgovarja, da ţelijo investitorjem omogočiti upravni akt v smislu  pridobljene pravice ne glede na 
spremembe prostorskih aktov in jim s tem zagotoviti določeno pravno varnost še pred pridobitvijo 
lastninske pravice. Predstavniki občin smo opozorili, da je potrebna varovalka, s katero investitor izkaţe 

resnost namere. Rešitev je problematična tudi z vidika »blokade« občine zaradi izdanih predodločb, 
višina odškodnin.  
 

Nasprotujemo, da bi zakon delil dovoljevanje in inšpekcijski nadzor za posamezne vrste posegov v 
prostor med drţavo in občine. S tem se vnaša zmeda za občane, občinski inšpektorji nimajo ustreznih 
znanj itd. 

 
Predlagano je bilo tudi, da nabor prostorskih aktov ostane v okvirih veljavne ureditve, zastavlja se 

vprašanje, kaj naj bi bil regionalni plan. Predlagano je bilo, da bi bilo sprejemanje le -tega opcijska 
moţnost. Pozdravljamo uvedbo zazidalnega načrta. Predlaga se dopolnitev nalog urejanja prostora z 
nalogo določanja oblike in lege gradbenih parcel. Zaradi uvedbe gradbenih parcel bi bilo potrebno hkrati 

s prostorsko zakonodajo spremeniti tudi Zakon o evidentiranju nepremičnin, smo pozvali.  
 
Pripombe so bile podane tudi glede predlagane legalizacije, organizacije občinskih sluţb, integralnega 

postopka, poročanja o stanju prostora, teţav z nosilci urejanja prostora, plačilom komunalnega 
prispevka. Glede slednjega ima MOP idejo, da bi se plačeval fazno. Sicer ugotavljajo tudi velike razlike 
v višini komunalnega prispevka med občinami. Računsko sodišče je ţe napovedalo revizijo 

komunalnega opremljanja. Občine smo predlagale, da bi se določil presečni datum za legalizacijo 
objektov, vendar MOP to rešitev zavrača, saj ţelijo v zakon vpeljati sistemsko rešitev.  

S strani občin je bila podana zahteva, da se ob legalizaciji naloţi plačilo komunalnega prispevka.  
 
Na sestanku so bila izpostavljena še številna druga odprta vprašanja, zaradi pestre razprave pa niti niso 

bile obravnavane vse pripombe. MOP vodi pogovore tud i z drugimi deleţniki. Nadaljevanje pogovorov 
zaenkrat ni predvideno, je pa predvidena javna predstavitev mnenj vseh deleţnikov v postopku 
sprejemanja prostorske in gradbene zakonodajo 24. marca v dvorani Drţavnega sveta.  

 
Po zaključeni javni obravnavi in zbiranju pripomb na predloge nove prostorske in gradbene zakonodaje 
je Ministrstvo za okolje in prostor 24. marca organiziralo javni posvet z vsemi ključnimi deleţniki. 

 
Na posvetu sta povzetek prispelih pripomb na Predlog zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega 
zakona in predlog zakona o pooblaščenih arhitektih in inţenirjih najprej predstavila Luka Ivanič in mag. 

Sabina Jereb z MOP, nato pa so svoje pripombe predstavili še vsi ostali deleţniki, vključeni v proces 
priprave nove zakonodaje: predstavniki zbornic (inţenirske, zbornice arhitektov, GZS, OZS), 

predstavniki stroke s fakultet, ministrstev, občin.  
 
Kot je poudaril Ivanič, prvotnih besedil predlogov zakonov še niso spreminjali, pogovori in usklajevanja 

tečejo. Ko bo ta postopek zaključen, bo š la predlagana zakonodaja v medresorsko usklajevanje, hkrati 
pa tudi v ponovno javno obravnavo vsem deleţnikom.  Še vedno ostaja načrt, da naj bi vlada paket 
zakonov potrdila junija, uveljavitev novih zakonov je predvidena konec  letošnjega leta oz. v začetku 

prihodnjega leta. 
 
Odbor se je sestal na delovno zelo intenzivni seji, na kateri je obravnaval predloge nove prostorske in 

gradbene zakonodaje in pripravil pripombe, ki so bile nato posredovanje pripravljavcu, Ministrstvu za 
okolje in prostor. 
 

Po prvi verziji nove prostorske zakonodaje, ki je bila v javni obravnavi od novembra 2015 do februarja 
2016 in na katero je ministrstvo prejelo ogromno pripomb, je MOP v začetku oktobra 2016 dal v 

ponovno javno obravnavo ter hkratno medresorsko obravnavo novo verz ijo predlogov zakona o urejanju 
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prostora, gradbenega zakona ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inţenirjih ter Predlog pravilnika o 
projektni dokumentaciji. 
 

Glavne pripombe se nanašajo na zaračunavanje komunalnega prispevka, prenos nadzora nad 
gradnjami enostavnih objektov ter ukinitev licenc za prostorsko načrtovanje, ustanovitev zemljiške 
sluţbe. Predlagali smo, da se ohrani sedanja ureditev, torej plačilo komunalnega prispevka pred izdajo 

gradbenega dovoljenja. Prenos nadzora nad gradnjami enostavnih objektov je nesprejemljiva, dvotirnost 
sistema namreč ni skladna ne z Ustavo RS ne s samim konceptom lokalne samouprave. Prav tako bi 
ukinitev licence za prostorsko načrtovanje »P« lahko pomenila, da marsikateri usluţbenec občine ne bi 

mogel več opravljati svojega dela. Podane pa so bile tudi pripombe na posamične člene.  
 

Druga verzija predlogov nove prostorske in gradbene zakonodaje – oktober 2016 
Pripombe, ki jih je Zdruţenje občin Slovenije naslovilo na predloge prostorske in gradbene zakonodaje, 
so sad pripomb občin in obravnave na pristojnem strokovnem odboru ZOS.  

 
V ZOS se ne moremo strinjati z zamikom roka plačila komunalnega prispevka do faze prijave 
dokončanja del in hkratna opustitev preverjanja, kar je v nasprotju z nameni zakonodajne spremembe  in 

s tem povezanim javnim interesom. Tu je predvsem ključno interes, da se občinam predhodno vloţena 
javna sredstva v izgradnjo javne komunalne opreme čim prej povrnejo v obliki plačila sorazmernega 
dela stroškov. Predlagali smo ohranitev obstoječe ureditve. 

 
Nesprejemljive so tudi določbe predloga ZureP-2 glede ureditve nadzora nad gradnjami enostavnih 

objektov. Področje je zaradi pereče problematike potrebno urediti, vendar je predlagani način, s 
predvidenim prenosom nalog na občinske inšpekcijske sluţbe , s čimer se uvaja »dvotirnost« nadzora 
nesprejemljiv, saj je neskladen s konceptom lokalne samouprave. V kolikor se bo predlagana ureditev 

ohranila, pa je občinam potrebno zagotoviti finančne vire za opravljanje nalog in kader.  
 
Ne strinjamo se niti z ukinitvijo dosedanja licenca za prostorsko načrtovanje niti z ugasnitvijo veljavnosti 

ţe pridobljene licence. Licenca je po veljavni zakonodaji omogočala funkcijo občinskega urbanista, ki 
naj bi ga skladno s 161. členom ZUreP imela vsaka občina. Preveliko šte vilo občin nima zaposlenega 
občinskega urbanista, predlagana ureditev pa bo to funkcijo vzela še dodatnemu deleţu občin.  

 
Glede ustanovitev občinske sluţbe urejanja prostora smo opozorili, da predlagana ureditev predstavlja 
poseg v organizacijsko strukturo občin, v njihovo enovito organiziranost. Tudi ustanovitev zemljiške 

sluţbe bo za manjše občine veliko breme. Nasprotovali smo tudi določbi, po kateri je izravnalni 
prispevek prihodek drţave, če občina ne ustanovi zemljiške sluţbe. Zakon namreč zasleduje načelo, da 

bi občina s tem prispevkom poplačala stroške izdelave prostorskega akta, prehodne določbe pa 
določijo, da to pripade drţavi. 
 

Predlagana ureditev glede dovoljenj za objekte daljšega obstoja in začasnih dovoljenj smo opozorili, da 
gre za prikrito legalizacijo nelegalnih in neskladnih gradenj. Občine so mnenja, da bi bilo potrebo ob tem 
naloţiti obveznost plačila komunalnega prispevka.  

 
Predstavili smo le nekaj pripomb, podane so bile še številne druge, zato še toliko bolj čudi ravnanje 
MOP, da se je odločilo nadaljevati s postopkom sprejemanja prostorske in gradbene zakonodaje brez 

uskladitve vsaj ključnih vprašanj, ki so za občine kot nosilke tako prostorskega načrtovanja kot novih 
nalog v okviru gradbenega zakona izjemnega pomena. 
 

9.8 OSTALE PRIPOMBE IN MNENJA NA ZAKONODAJO 
 
Pripombe na predlog novega Zakona o športu – 5. 2. 2016 
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Ob zaključku javne obravnave smo na MIZŠ naslovili pripombe na predlog novega Zakona o športu.  V 
predlogu zakona med drugim pogrešamo natančnejšo opredelitev »statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu«. Predlagali smo, da se opredelijo pogoji in postopek podelitve statusa društva. Prav tako se 

nam poraja vprašanje, ali bo to avtomatizem, če bo društvo izvajalec programa. Izvajalec športnih 
programov je tudi lokalna skupnost in zavodi (šole). Ne predstavljamo si, kako se bo v tem primeru 
izvajal drugi in tretji odstavek (določitev pravil s temeljnim aktom, pridobivanje statusa društva, ki deluje 

v javnem interesu). 
 
Kot nesmiseln ocenjujemo tudi pogoj soglasja letnemu pro gramu športa na lokalni ravni, ki naj bi bil 

podan s strani občinske športne zveze, saj v večini manjših občin športne zveze ne obstajajo. Vsekakor 
je nesprejemljivo, da bi tovrstno soglasje dajala zveza sosednje, večje občine. Občine so pri pripravi 

letnih programov dolţne upoštevati nacionalni program športa in letni program, s čimer je ţe usmerjeno 
izvajanje programov športa na lokalni ravni. Dodatno pa vsebino letnega programa športa določajo 
potrebe po programih, moţnosti zagotavljanja izvajalcev in višina proračunskih sredstev. Višino 

sredstev za področje športa se sprejme glede na moţnosti, ki jih občina ima.  

Prav tako pa športna društva niso vedno glavni in najboljši izvajalci programov športa. Na področju 
predšolskega in šolskega športa so, vsaj v manjših občinah, veliko ustreznejši izvajalec šole in vrtci. V 

skladu s tem določilom bi v primeru razpisanega programa za šolske otroke moralo sredstva dobiti 
športno društvo in ne šola, kar ne bi bilo ustrezno.   
 

Pripombe na predlog novele Zakona o socialnem varstvu – 3. 2. 2016 
Ob zaključku javne obravnave smo na MDDSZ naslovili pripombe na predlog novele Zakona o 

socialnem varstvu. Na ZOS smo podprli uvedbo dveh novih storitev - socialna aktivacija in koordinirana 
oskrba v skupnosti, vendar ugotavljali, da manjka natančnejša opredelitev. Jasno je, da obe storitvi 
vsebujeta strokovno obravnavo posameznika, ni pa jasno razvidno, kako se bodo izvajali programi 

usposabljanja, ki bodo prinesli ţeleni cilj.  Programi socialnega varstva so ţe več let prisotni v našem 
prostoru, zato je prav, da se jih natančneje definira. Predlagali smo, da se razvojne in eksperimentalne 
programe omeji na daljše obdobje oziroma se jih sploh ne omeji. Predlagali smo tudi, da se predvidi, da 

drţava lahko financira tudi dopolnilne programe. Ne strinjamo se z določilom prvega odstavka 37. člena 
prehodnih določb, saj določa obveznost sofinanciranja programov s strani tudi lokalne skupnosti, čeprav 
zakon določa financiranje s strani drţavnega proračuna.  Prav tako pa stojimo na stališč u, da bi občine 

kot zavezanke za (do)plačilo storitev morale imeti vpliv na to, v kateri zavod bo nameščen upravičenec.  
 
Pripombe na Predlog operativnega programa ravnanja z odpadki – 2. 2. 2016 

ZOS je zbral in Ministrstvu za okolje in prostor posredoval p ripombe občin na Predlog operativnega 
programa ravnanja z odpadki. 

 
Mnenje k predlogu novele zakona o kmetijskih zemljiščih – 11. 2. 2016 
Veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) določa, da se brez spremembe namenske rabe kmetijskih 

zemljišč lahko načrtujejo tudi poljske poti, ki jih omenjeni zakon uvršča med pomoţne kmetijske objekte. 
V predlogu novele zakona ZKZ-E poljske poti niso navedene, na kar smo ministrstvo večkrat opozorili 
ter predlagali ustrezno dopolnitev zakona na način, da se le -te na kmetijskih zemljiščih načrtujejo z 

občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). V sklopu poljskih poti smo predlagali tudi, da se 
brez spremembe namenske rabe lahko načrtujejo tudi manjša parkirišča oz. izogibališča v sklopu 
občinskih in gozdnih cest ter poljskih poti, tlorisne površine do vključno 100 m². S tem bi se 

preprečevalo nenadzorovano ustavljanje vozil po urejenih kmetijskih površinah ter posledično 
onesnaţevanje okolja. V okolju so take površine nujne, saj sluţijo tako za potrebe kmetijstva in 
gozdarstva kot za potrebe turizma (pohodništvo).  

 
Predlog ZKZ-E prav tako ne navaja tekaških prog (tek na smučeh), smučišča s potrebno infrastrukturo 

ter kolesarske in druge rekreacijske poti (pešpoti, sprehajalna pot, planinska pot, učna pot, trim steza), 
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ki so bile ţe vsebovane v predhodnih verzijah zakona in katerih umeščanje v prostor je bilo predvideno 
z OPPN.  Navedeni objekti so namenjeni javni rabi in so v javno korist. Interes za odkup takih zemljišč 
imajo povečini občine, ki taka zemljišča v nadaljevanju opredelijo kot javno dobro. Zato menimo, da je 

predlog utemeljen, zato smo ponovno predlagali dopolnitev zakona. Prav tako smo predlagali tudi 
ustrezno dopolnitev 19. člena z zgoraj navedenimi objekti, v smislu, da za pridobitev lastninske pravice 
na teh zemljiščih odobritev pravnega posla ni potrebna.     

 
ZOS je predlogu ZKZ-E nasprotoval tudi v delu, kjer se lokalnim skupnostim nalaga obveznosti v zvezi z 
namakalnimi sistemi, saj to za lokalne skupnosti pomeni dodatne naloge in dodatne finančne 

obremenitve, predlog zakona pa ne rešuje problema zagotavljanja finančnih sredstev. Ker nam je znan 
interes določenih lokalnih skupnosti za prevzem upravljanja namakalnih sistemov, spet druge pa takšni 

ureditvi absolutno nasprotujejo, smo pristojnemu ministrstvu predlagali ureditev, ki bo sledila interesom 
občin, torej prevzem v upravljanje po lastni presoji. Izhajajoč iz  navedenega smo pozvali, da se določbe 
o namakanju črtajo iz zakona in da pripravljavec predpisa pripravi predlog nove ureditve, ki bo usklajen 

z lokalnimi skupnostmi. 
 
Pripombe na predlog novele Zakona o dedovanju – 14. 3. 2016 

ZOS je Drţavnemu zboru RS poslal pripombe na predlog Zakona o dedovanju. Zdruţenje generalno 
nasprotuje spremembam zakona, dokler se v Zakonu o socialnovarstvenih pre jemkih ne uredi določilo 
glede moţnosti povrnitve stroškov za storitve, ki jih plačuje občina. Menimo, da bi občine morale imeti 

pravico do povrnitve stroškov iz celotnega premoţenja, saj v večini primerov niti to ne zadošča za 
pokrivanje nastalih stroškov. Predlagali smo namreč, da se dedovanje premoţenja osebe, ki je uţivala 

pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejetih sredstev, ki jih je 
zapustnik prejel iz naslova varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstv enih storitev in 
prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic druţinskega pomočnika in 

ne zgolj do višine 2/3. Tega predloga Ministrstvo za pravosodje ni upoštevalo.  
 
Je pa Ministrstvo za pravosodje upoštevalo pripombo zdruţenja, da se plačila osnovnih pogrebnih 

stroškov, ki jih plačajo lokalne skupnosti, vključijo v predmetno omejitev, saj poraba proračunskih 
sredstev iz tega naslova ni zanemarljiva. 
 

Pripombe na predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih – 17. 3. 2016 
ZOS je Drţavnemu zboru RS poslal pripombe na predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih, ki ga je Drţavnemu zboru RS predloţila skupina poslank in poslancev. Predlagatelji so med 

drugim predlagali črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine za 
prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, prav tako pa tudi celotna obveznost 

vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika socialne pomoči. Ker gredo predlogi 
sprememb v smer dodatnih finančnih obremenitev in dodatnega slabšanja finančnega poloţaja občin, 
smo predlogu odločno nasprotovali. 

 
Pripombe na Predlog pravilnika o vzdrţevanju javnih cest – 29. 3. 2016 
Ministrstvi za infrastrukturo smo naslovili pripombo občine članice. Občina je predlagala spremembo 

določbo glede pogostnosti opravljanja pregledniške sluţbe pregleda cest, in sicer razdelitev alineje 
predloga, ki sedaj vključuje drţavne regionalne ceste in občinske lokalne mestne in krajevne ceste in 
kolesarske poti. Glede občinskih cest so lahko pregledi bolj redki, in sicer enkrat na mesec. Občinam se 

zastavlja tudi vprašanje, ali 12. člen predloga pravilnika zajema tudi preplastitve in ostala obnovitvena 
dela, kot je bilo to definirano v veljavnem pravilniku. Prav tako se je  zastavljalo vprašanje, ali navedba v 
12. členu predloga pravilnika »izdelava asfaltnih prevlek preko zglajenih površin« pomeni asfaltiranje ţe 

zgrajene makadamske ceste. 
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Pripombe na osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in predelavo hrane, ki so strateškega 
pomena za Republiko Slovenijo – 29. 3. 2016 
Ob zaključku javne obravnave smo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovili pripombe 

na osnutek uredbe. Opozorili smo, da ni predpisan potek postopkov določanja trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih lokalnih skupnosti, prav tako ni določeno, kako bodo specifike 
posameznih občin vplivale na končno določitev območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Prav tako 

smo ministrstvu posredovali pripombe posameznih občin.  
 
MKGP je na pripombe odgovil, da bo v skladu s 3.c členom pripravljena strokovna podlaga s področja 

kmetijstva, katere del bo tudi predlog območij TVKZ. S strokovno podlago bo ministrstvo kot NUP 
vstopilo v postopek sprejemanja OPN. Strokovna podlaga bo vsebovala le predlog TVKZ, končna 

območja TVKZ pa se bodo določila v prostorskem aktu in bo rezultat usklajevanja MKGP, ostalih 
resorjev in občine. Pomembno je, da bo občina v postopek sprejemanja OPN vstopala s kvalitetnimi 
strokovnimi podlagami. 

 
Podrobnejše pogoje za določitev predloga območij TVKZ bo določal pravilnik. Predvideno je, da bo 
pravilnik poleg podrobnejših pogojev za določitev predloga območij TVKZ (po 3.c členu ZKZ) vseboval 

tudi usmeritve za določanje predloga območij TVKZ po posameznih podtipih strateških območij za 
kmetijstvo in pridelavo hrane, usmeritev glede upoštevanja drţavnih prostorskih načrtov ter 
zavarovanih, varstvenih in ogroţenih območij (narava, kultura, okolje, vode, gozd, poplavna območja…). 

Predlog območij TVKZ bo lahko zajemal tud i zemljišča drugih namenskih rab (npr. stavbna, gozdna 
zemljišča…). MKGP s predlogom TVKZ ne bo prerazvrstilo obstoječih stavbnih zemljišč, bo pa občini 

dana moţnost, da za nekatera stavbna zemljišča razmisli, ali jih bo obdrţala ali jih bo vrnila nazaj v 
kmetijsko rabo in tako optimizirala namensko rabo prostora. Če se bo za to odločila, bodo glede na 
strokovno podlago ta zemljišča razvrščena v TVKZ ali OKZ. Pravna podlaga za to je v veljavnem 3.c 

členu ZKZ. 
 
Pripombe na predlog Zakona o lekarniški dejavnosti – 14. 4. 2016 

Ministrstvu za zdravje smo poslali pripombe na predlog novega Zakona o lekarniški dejavnosti. Drugi 
odstavek 10. člena opredeljuje, da se v zdravstveni regiji organizira vsaj ena lekarna in da izvajalce 
določi minister za zdravje. Ker gre  za primarni nivo, ocenjujemo, da bi občine morale določiti obseg 

lekarn. Prav tako se v obrazloţitvah tega člena uporabi termin statistična regija, tako da ni poenoteno in 
niti ni pojasnjeno, ali pomeni zdravstvena regija isto območje kot območja ZZZS -ja. Verjetno bi bilo 
smiselno, da se 24 urna preskrba prebivalstva zagotovi pri urgentnih centrih.  

 
Menimo tudi, da bi 11. člen predloga zakona, ki opredeljuje podruţnice lekarn, moral dopustiti toleranco 

števila prebivalcev tudi pod tem limitom glede na oddaljenost od lekarniške mreţe. Predlagali smo, da 
se postavljeni limit iz 2500 prebivalcev spremeni na 2200.  
 

Nadalje ocenjujemo, da je drugi odstavek 16. člena glede preseţkov prihodkov nad odhodki v nasprotju 
s predlogom Zakona o javnih financah in določbo,ki govori o uporabi preseţkov preteklih let javnih 
agencij in javnih zavodov. Opozoriti velja tudi na to, da lahko javni zavod v skladu z določili veljavnega 

Zakona o računovodstvu in 48. člena Zakona o zavodih razporedi preseţek prihodkov nad odhodki le v 
skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja ter ga uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z 
aktom o ustanovitvi drugače določeno.  

 
Menimo tudi, da bi bilo potrebno zapisati, da na področju primarne ravni, kjer občine preko javnih 
zavodov zagotavljajo lekarniško dejavnost, ti zavodi preseţek prihodkov nad odhodki  prenesejo v 

proračun občine ustanoviteljice oz. soustanoviteljice javnega zavoda (v skladu s sorazmernim deleţem, 
ki je opredeljen v aktu o ustanovitvi) razen, če se ne dogovorijo drugače. Preseţki bi se morali porabljati 

za razvoj vseh dejavnosti občine, z namenom izboljšanja kakovosti ţivljenja občanov. Občine 
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predlagani določbi nasprotujejo tudi z utemeljitvijo, da so bile one tiste, ki so lekarne zgradile in v 
njihovo izgradnjo vlagale proračunska sredstva. V tem primeru se občinam kot investitorjem vloţena 
sredstva ne bi povrnila. 

 
56. člen dovoljuje, da se koncesija deduje, kar se ocenjujemo kor sporno. Predlagali smo, da koncesija 
s smrtjo ali drugim vzrokom prenehanja preneha ne glede na podeljen čas in da se ne deduje, temveč 

da se vrne koncedentu. Tako se le-ta poenoti z zdravstvenimi koncesijami.  
 
Mnenje k predlogu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – 4. 5. 2016 

ZOS je Drţavnemu zboru podal svoje stališče k Predlogu zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(ZPPDej), EPA 1139-VII, ki a je Vlada poslala v obravnavo v DZ po rednem postopku. Ponovno smo 

izraziti nestrinjanje s samim konceptom Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. 
Poudaruili smo, da pogrebne dejavnosti nikakor ni primerno niti smiselno (v celoti) prepustiti trgu. V 
skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi je organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne 

dejavnosti namreč v izvirni pristojnosti lokalnih skupnosti. V skladu z navedenim menimo, da bi morala 
biti občinam glede na situacijo v njihovem okolju in v skladu z avtonomijo lokalnih skupnosti dana 
moţnost določitve obsega dejavnosti, ki bo podrejena javnopravnemu reţimu. Opozorili smo tudi, da je 

predlagatelj zakona povsem zanemaril finančni vidik zakona. Trdimo, da bo imel predlog zakona velike 
negativne finančne učinke za občinske proračune. Pričakovati je namreč tako administrativne kot 
finančne obremenitve za občine. ZOS je pozval k ustrezni prilagoditvi predloga zakona, da bo skladen z 

zahtevami občin. 
 

Opozorilo na finančne posledice Predloga zakona o dohodnini – 14. 7. 2016 
Po prejemu predloga zakona v pregled smo v dopisu ministrstvu opozorili na oceno finančnih posledic 
predloga zakona, ki je, kot je praksa pri večini predlagane zakonodaje, pomanjkljiva, saj opredeljuje 

finančne posledice le za drţavni proračun, ne pa tudi za občinske proračune, kar bi, glede na to, da je 
54 % prihodkov iz naslova dohodnine vir financiranja občin, tudi pričakovali. Zastavlja se  torej 
vprašanje, kakšen bo vpliv spremembe Zakona o dohodnini, torej zmanjšanje prihodkov iz naslova 

dohodnine, na sistem financiranje občin. Bo drţava cca. 60 milijonov evrov izpada prihodkov občin 
nadomestila s finančno izravnavo? Izrazili smo pričakovanje, da bo Ministrstvo za finance še pred 
zaključkom javne obravnave pojasnilo finančne posledice predloga novele Zakona o dohodnini na 

prihodke občinskih proračunov in na sam sistem financiranja občin. Šele potem se bo ZOS lahko 
opredelil do predloga zakona. Podali smo tudi zahtevo za podaljšanje roka za pripombe do konca 
avgusta. 

 
Pripombe na Predlog uredbe o pitni vodi – 11. 7. 2016 

Ob zaključku javne obravnave sredi julija je ZOS Ministrstvu za zdravje naslovilo pripombe na Predlog 
uredbe o pitni vodi. Izpostavili smo, da predlog uredbe ni opremljen z ustrezno vsebinsko obrazloţitvijo 
posameznih določb. Opozoriti smo, da je vsakršno dodatno delo lokalnih skupnosti oz. njenih organov v 

predpisu potrebno ustrezno ovrednotiti (kadrovske, finančne, administrativne obremenitve). Opozorili 
smo na nujnost usklajenosti Uredbe o pitni vodi z Uredbo o oskrbi s pitno vodo. Poudarili smo, da bi 
odgovornost za kakovost pitne vode za lastno oskrbo in za lastni vodovodni sistem moral nositi sam 

lastnik, ki si je tudi pridobil vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo, ne pa takšne odgovornosti 
prenašati na lokalno skupnost. Ob tem smo tudi izpostavili,da naloge, ki jih uredba predvideva za 
občine, ne morejo izvajati, saj nimajo ustreznih pogojev (občine nimajo vzpos tavljenih evidenc o malih 

vodovodih, ni vzpostavljen kontinuiran nadzor nad kakovostjo pitne vode itd.) 
 
Pripombe na Predlog pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča – 11. 7. 2016 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo julija naslovili pripombe in pomisleke občine na 
osnutek Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča.  
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V občinah so predvidevali, da je 3.ea člen Zakona o kmetijskih zemljiščih namenjen hitrejšemu 
zadovoljevanju potreb kmetijskih gospodarstev po gradnji objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti v 
primerih, ko ni na razpolago ustreznega stavbnega zemljišča, torej v smislu, da se za posamezno 

pobudo izdela OPPN. Ta pravilnik očitno ne predvideva reševanja individualnih pobud, saj izdelava 
elaborata v obsegu in vsebini, kot je predvidena z osnutkom pravilnika, za eno pobudo nikakor ne bo 
smiselna, ne s finančnega in ne s časovnega vidika.  

 
Zastavlja se tudi vprašanje, če bo na primer bilanca stavbnih zemljišč izkazala proste površine znotraj 
podrobne namenske rabe, ali bo moral kmet postaviti svoj hlev na drug konec vasi. Če ne, zakaj je 

bilanca potrebna. Enako velja za ostale analize in bilance. Po mnenju občin je obrazec KSS - strokovne 
sluţbe s področja kmetijstva tisti odločilen dokument, ki izkaţe potrebo po določenem posegu na 

kmetijsko zemljišče. Vse ostalo bo po mnenju občine spet balast, ki bo povzročal velike stroške in 
dolgotrajnost postopka. 
 

Pripombe na Predlog pravilnika o pogojih za določitev območij TVKZ ter vsebini strokovnih 
podlag – 11. 7. 2016 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo julija naslovili pripombe občin članic na Osnutek 

pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter 
vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva. 
 

Zelo nedorečeno je določilo, ki predvideva, da se v predlog območij TVKZ uvrstijo tudi območja, ki so po 
namenski rabi ţe opredeljena kot stavbna zemljišča. Glede na to, da je bila zemljiščem namenska raba 

določena v dolgotrajnem postopku priprave prostorskega akta, ob upoštevanju strokovnih podlag in 
smernic in so bila za spremembo namenske rabe pridobljena soglasja nosilcev urejanja prostora, je 
takšen predlog nesprejemljiv. Z uvrstitvijo med TVKZ bi se pravzaprav onemogočili ţe predvideni posegi 

in dejavnosti na takšnih zemljiščih. Veliko zemljišč je bilo tudi ţe prenesenih v last občini, namenjena so 
razvoju projektov v širšem javnem interesu, vendar pa še niso pozidana. Ali bodo po opredelitvi TVKZ 
na takšnih zemljiščih še vedno dopustni predvideni objekti in dejavnosti ali ne? Podobno vprašanje sicer 

velja tudi za ostala zemljišča, ki so po namenski rabi opredeljena kot stavbna, so pa še nepozidana.  
 
Na pobudo občin smo tudi predlagali, da se v okviru priprave predloga TVKZ poleg  navedenih podatkov 

obvezno izvede tudi terenski ogled. Občine ugotavljajo, da določeni podatki v uradnih evidencah niso 
realni glede na stanje na terenu, zato je potrebno upoštevati tudi stanje v naravi.  
 

Ker iz pravilnika ni razvidno, da bi bilo pri prip ravi predloga območij TVKZ vključeno tudi sodelovanje 
javnosti, smo predlagali, naj se v postopku priprave strokovne podlage omogoči tudi javna razgrnitev, v 

okviru katere bodo lastniki zemljišč seznanjeni z opredelitvijo območij kategorij kmetijskih zemlj išč. 
  
Pripombe na Predlog pravilnika o višini nadomestil za stavbne pravice na vodnih zemljiščih – 8. 

7. 2016 
Čeprav prvenstveno menimo, da bi bilo smiselno urediti brezplačno ustanavljanje stavbnih pravic na 
vodnih in priobalnih zemljiščih v korist lokalne skupnosti, v kolikor gre za izvedbo investicije v javnem 

interesu, pa je zmanjševanje obremenitev investicij lokalnih skupnosti vsekakor dobrodošlo. Kljub temu 
pa menimo, da so izhodišča pri vrednotenju zemljišč napačna in predvsem da je krog primerov, ko je 
moţno plačilo 5 % vrednosti, preozek. 

 
Predlagali smo, da se nabor javne infrastrukture, kot ga opredeljuje predlog pravilnika, ustrezno razširi. 
Lokalne skupnosti gradijo namreč na vodnih zemljiščih še drugo javno infrastrukturo, kot npr. kolesarske  

steze, pešpoti, pomole, razgledišča itd., oziroma druge objekte v javni rabi. Prav tako se nam zdi 
povsem neprimerna uporaba »povprečne cene kvadratnega metra (m2) zemljišča za gradnjo stavb, 

povzeta iz zadnjega letnega poročila Geodetske uprave Republike  Slovenije o povprečni ceni za 
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območje, na katerem zemljišče leţi«.Opozorili smo tudi, da bi moral ta pravilnik vsebovati določilo, ki 
govori, da se v primeru, ko lokalna skupnost izvaja naloge, ki so v pristojnosti drţave,  oprosti znesek 
plačila  nadomestila. 

 
Pripombe na Predlog zakona o lekarniški dejavnosti – 7. 7. 2016 
V skladu s pozivom Ministrstva za zdravje glede Predloga zakona o lekarniški dejavnosti k oddaji 

pripomb k določenim členom, ki so jih ocenili za neusklajene  in nam jih posredovali v p regled, smo 
ministrstvo pozvali, da nam v pregled pošljete celotno besedilo predloga zakona, saj je le na ta način 
mogoče poznati kontekst rešitev in podati celovite pripombe.  

 
Glede prejetih besedil členov pa smo podali pripombe. Opozorili smo na neuprav ičeno omejevanje na 

»sosednje« občine glede oblikovanja mreţe lekarniške dejavnosti, prav tako se nismo strinjali glede 
omejitve števila prebivalstva za podruţnične lekarne, navedeno merilo bi bilo namreč lahko v nasprotju 
s pogojem oddaljenosti med lekarnami. 

 
Glede porabe preseţka smo opozorili, da o njem ne more odločati nadzorni svet, ampak je le -ta v 
pristojnosti ustanovitelja, prav tako smo predlagali, da se med pristojnosti ustanovitelja doda tudi 

podajanje soglasje k poročilu in letnemu načrtu dela javnega zavoda ter strategiji razvoja javnega 
zavoda z namenom pregleda nad delovanjem in poslovanjem javnega zavoda. Moţnost oblikovanja 
nadzornega sveta ni v skladu z Zakonom o javnih zavodih. Prav tako smo opozorili na pomanjkljivo 

opredelitev postopka podeljevanja koncesije. 
 

Predlogi sprememb Zakona o gasilstvu – 5. 8. 2016 
V skladu s pozivom Uprave RS za zaščito in reševanje  je ZOS podal predloge sprememb Zakona o 
gasilstvu, ki smo jih prejeli s strani občin. Med obseţnimi predlogi za spremembe in do polnitve 

obstoječega zakona smo med drugim predlagali tudi sofinanciranje vozil in opreme za gasilske enote s 
strani drţave, in sicer za zagotavljanje varstva pred poţarom ter drugimi nesrečami na območju več 
lokalnih skupnosti. 

 
Mnenja na Predlog zakona o lekarniški dejavnosti – 4. 8. 2016 
V Drţavni zbor RS smo posredovali mnenje in pripombe ZOS na Predlog zakona o lekarniški 

dejavnosti. Opozorili smo, da zakon posega v pristojnosti občin: občine morajo imeti moţnost 
povezovanja in sodelovanja, ne pa, da jih v to sili zakon, prav tako menimo, da bi, glede na to, da gre za 
primarno raven, občine oblikovale mreţo lekarn, smotrne niso niti omejitve glede ustanavljanja 

podruţnic lekarn. Predlog zakona prav tako z občinami ni usklajen v delu, ki ureja razporejan je 
preseţka prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari javni lekarniški zavod; opozorili smo na neskladnost z 

Zakonom o javnih financah in Zakonom o računovodstvu. Pripombe so se nanašale tudi na podeljevanje 
koncesij in urejanje koncesijskih razmerij. 
 

Pripombe na Predlog zakona o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin – 30. 9. 2016 
Ob zaključku javne obravnave konec septembra smo podali pripombe na predlog novega zakon o 
mnoţičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Opredelili smo se do treh ključnih področij, ki so b ila 

izpostavljena kot problematična na predstavitvi predloga ZMVN-1, prav tako so bile podane pripombe 
na posamezne člene. 
 

Med drugim smo opozorili, da občine niso ustrezno strokovno usposobljene, zato ne morejo biti nosilke 
izvedbe javne razgrnitve in obravnavo modelov vrednotenja v vsebinskem in izvedbenem delu,ampak 
mora to izvesti organ vrednotenja (GURS), lahko pa občine sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja, ki se 

nanašajo na prostorske akte oz. glede namenske rabe zemljišč.  
 



47 

 

Menimo tudi, da v tem trenutku še ni mogoče vzpostaviti evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih 
zemljišč. Ustrezno delitev in opredelitev stavbnih zemljišč bi morala definirati nova prostorska 
zakonodaja ter seveda določiti ustrezne podatke za njihovo določitev. Predlagali smo, da se nezazidana 

stavbna zemljišča zaenkrat vrednoti glede na podrobnejšo namensko rabo.  
 
Evidenca komunalno opremljenih nezazidanih stavbnih zemljišč, kot jih predvideva 38. člen predloga 

zakona, naj se zgolj naveţe na obstoječo evidenco, ki je določena s Pravilnikom o določitvi zemljišč za 
gradnjo stavb, ali novo evidenco, ki bo vzpostavljena z novo gradbeno in prostorsko zakonodajo. Enako 
je potrebno pristopiti k določitvi obstoječih in načrtovanih funkcionalnih zemljišč, saj so ti določeni z 

različno zakonodajo. Nekaj občin je opozorilo tudi, da ni neprimerna opredelitev glede komunalne 
opremljenosti le na dve moţnosti: komunalno opremljeno oz. komunalno neopremljeno nezazidano 

stavbno zemljišče. Predlagajo, da bi bilo smotrno vpeljati razvojne stop nje komunalne opremljenosti, 
torej več vmesnih stopenj, če se bo seveda ohranila ta določba.  
 

Pripombe na predlog novele Zakona o vrtcih – 9. 12. 2016 
Ob zaključku javne obravnave smo Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport naslovili pripombe 
občinam članicam na predlog novele Zakona o vrtcih. Občine nasprotujejo uvedbi organiziranja javnega 

vrtca v prostorih gospodarske druţbe. Predlagajo, da ţe sam zakonodajalec določi pogoje, s katerimi bo 
vrtec lahko zavaroval izpolnitev obveznosti plačila staršev za vrtec. Pri starših, ki odklonijo sprejem 
otroka v vrtec, bi se moralo šteti, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec in je potrebno vloţiti novo 

vlogo, ko ţelijo otroka dejansko tudi vpisati. Drugače prihaja do nerealnih podatkov na čakalnih 
seznamih. Predlagamo skrajšanje predlaganega 60-dnevnega roka na 30 dnevni rok (ali manj) po 

vključitvi otroka v vrtec za uveljavljanje pravice do zniţanega plačila. Občine tudi menijo, da je predolga 
doba, da bi odločba o višini plačila starša veljala skozi ce lotno obdobje vključenosti otroka v vrtec. CSD 
niso zmoţni preverjati vseh primerov, ali vlagatelji redno sporočajo spremembe, zato so občine mnenja, 

da bi s tem lahko prihajalo do napak oz. obstoječe odločbe ne bi bile usklajene z materialnem in 
socialnem poloţaju druţine (vpliv na določitev višine plačila vrtca). Predvsem vidijo tu velik problem pri 
spremembah stalnega prebivališča, od katerega je odvisno katera občina je doplačnica programa vrtca. 

Občine predlagajo, da ostane takšna praksa, kot velja sedaj, in sicer da pristojni CSD izdaja odločbe 
letno kot doslej. MIZŠ smo posredovali tudi pobudo, da naj ustanovitelj dobi večino v svetu vrtca, da 
lahko odloči o ključnih zadevah (npr. imenovanje ravnatelja, finančni plan).  

 
Pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti – 12. 12. 2016 

Ministrstvu za javno upravo smo decembra 2016 posredovali pripombe in pomisleke na predlog novega 
Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozorili smo, da je zakon 

v delu, ki se nanaša na delo lokalnih skupnosti, preveč podroben in po nepotrebnem posega v 
avtonomijo lokalnih skupnosti. Menimo, da bi moral zakon določati temeljna pravila, predvsem 
razmejitve med neposrednimi postopki in postopki z elementi javnosti, drugo pa prepustiti avtonomnemu 

urejanju lokalnih skupnosti. 
 
Podali smo tudi pripombe na posamezne člene, med drugim smo nasprotovali prepovedi ustanavljanja 

predkupnih pravic, opozorili na nekatere neustrezne delitve pristojnosti me d ţupanom in občinskim 
svetom. Menimo tudi, da zaostritev pogojev za brezplačni prenos med drţavo in lokalno skupnostjo ni 
potrebna, saj je javni interes varovan ţe preko prepovedi odtujitve in obremenitve, zaradi česar smo 

predlagali, da se ohrani obstoječa ureditev.   
 
9.9 POBUDE  

 

Predlog za dodatno spremembo novele stanovanjskega zakona – 12. 1. 2016 
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Ob zaključku javne obravnave predloga novele Stanovanjskega zakona je ZOS na predlog občin podal 
pobudo za dodatno spremembo zakona. SZ-1 določa, da lastnik stanovanja za obratovalne stroške 
najemnika odgovarja subsidiarno. Na podlagi tega odstavka sodišče občinam kot lastnicam 

neprofitnega stanovanja nalaga plačilo vseh stroškov (vode, smeti, stopniščne elektrike…), ki jih 
najemniki ne plačujejo upravniku. Za sodišče je dovolj, da upravnik najemniku pošlje en opomin in je s 
tem zagotovljena podlaga za plačilo občine kot lastnice stanovanj. S takšno določbo se občine kot 

lastniki stanovanj in veliko plačilno nedisciplino seveda ne morejo strinjati. Predlagali  smo, da se ta člen 
spremeni v tej smeri, da upravnik spelje po izstavljenih opominih vsaj še izvršbo na dolţnika ali mogoče 
še začetek postopka izselitve. V nasprotnem primeru obstaja bojazen, da bodo počasi lastniki plačevali 

vse obratovalne stroške za najemnike. 
 

Zahteva ZOS za sestanek na temo predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih - 15. 2. 2016 
ZOS je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslal zahtevo za sklic sestanka glede 
problematičnih določb novele Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ob predlogu ZKZ-E, ki je bil poslan v 

drţavnozborski postopek, smo ugotovili, da številne zadeve, ki so bile dejansko ţe dogovorjene, niso 
našle mesta v besedilu zakona, prav tako niso bila upoštevana opozorila občin glede ureditve 
namakanja. Sestanek smo zahtevali še pred obravnavo predloga novele Zakona o kmetijskih zemljiščih 

na Odboru DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Na zahtevo ZOS odziva MKGP nismo prejeli, je pa bila v DZ izvedena javna predstavitev mnenj o 

predlogu ZKZ-E, na kateri smo predstavili svoje stališče ter soočili mnenja s pripravljavci predpisa.  
 

Pobuda glede degradiranih območij – 16. 3. 2016 
Na pobudo občin smo sredi marca Ministrstvu za okolje in prostor naslovili pobudo glede degradiranih 
območij. Iz medijev smo bili namreč seznanjeni, da MOP pripravlja uredbo na temo degradiranih 

območij. Najprej smo pozdravili odločitev MOP, da pripravi sistemsko ureditev tega področja. Nekatere 
občine so se ţe srečale z problematiko oporečne zemlje na otroških igriščih na teh območjih i n so na 
lastno pobudo tudi ţe namenile precejšnje vsote svojih sredstev za analize tal in odpravo posledic 

kontaminiranih površin, se pa pojavlja bojazen občin, da bo teţnja drţave, da se nadzor in z njim 
povezani ukrepi naloţijo občinam. Glede na to, da je drţava v preteklosti izdajala dovoljenja za 
delovanje industrijskih obratov in v ta namen tudi pobirala glavnino davkov iz tega naslova, so 

upravičena pričakovanja, da bo to pristojnost drţave. MOP smo zaprosili, da nas seznanijo, v kateri fazi 
je priprava uredbe in kakšna so izhodišča za ureditev predmetnega področja.  Hkrati smo MOP pozvali, 
da se v postopek priprave uredbe čim prej vključi tudi občine, in predlagali, da se v ta namen tudi 

sestanemo. 
 

MOP je podal naslednje pojasnilo. Pripravljajo uredbo o stanju tal, ki bo nadomestila predpis iz leta 
1996, to je Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Z uredbo o stanju 
tal bo Vlada določila standarde kakovosti tal in merila obremenjenosti tal, na podlagi katerih se de li 

okolja, v konkretnem primeru tla, uvrščajo v stopnje. V skladu s pravnimi podlagami (ZVO) bo v uredbi o 
stanju tal dana obveznost, da drţava vzpostavi tudi monitoring stanja tal. S tem v zvezi je zato ţe v 
pripravi tudi Pravilnik o monitoringu stanja tal. MOP je zapisal, da sta oba predpisa v pripravi in da bosta 

aprila 2016 posredovana v seznanitev javnosti.  
 
Problematičnost pogodbe o sofinanciranju za operacije, ki so financirane s strani kohezijskega 

sklada – april – junij 2016 
Ministrstvo za okolje in prostor, Sluţbo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo 
za javno upravo smo na pobudo več občin sredi aprila seznanili s problemom podpisa sofinancerskih 

pogodb iz nove finančne perspektive. Gre za nekakšno tipsko pogodbo o sofinanciranju, posredovano s 
strani posredniškega telesa MOP skladno s vsebinskimi zahtevami organa upravljanja SVRK.  
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Glede na obseţnost projektov so občine pridobile tudi pravna mnenja, iz katerega izhaja, da osnutki 
pogodb o sofinanciranju vsebujejo določbe, ki so neskladne z veljavno zakonodajo in celo samo Ustavo 
RS. Posredniško telo si namreč ne more in ne sme vzeti pravice prevzemati pristojnosti, ki so po Ustavi 

in zakonu ter sodni praksi v pristojnosti drugih drţavnih organov. Poleg tega je z določbami pogodbe o 
sofinanciranju kršen 22. člen Ustave, saj so ustavno nedopustna ravnanja in predpisi, ker pogodbeni 
stranki nista v enakovrednem poloţaju glede moţnosti vlaganja pravnega sredstva. Iz 3. odstavka 27. 

člena pogodbe o sofinanciranju namreč izhaja, da posredniško telo v primeru, da upravičenec ne vrne 
neupravičeno prejetih sredstev v zahtevanem roku, »uporabi vsa pravna sredstva za izterjavo 
dolgovanega zneska v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo«.  

 
Predstavili smo določbe pogodbe o sofinanc iranju, ki so glede na pridobljeno pravno mnenje  sporne in 

v delu nezakonite ter neustavne, med drugim določbo, ki določa, da se upravičenec s podpisom 
pogodbe odpoveduje vsem ugovorom in nima moţnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah. Tako 
upravičenec nima moţnosti uveljavljanja pravnega varstva, pri čemer je odpoved pravnemu varstvu 

nedopustna. Povsem nesprejemljivo je, da ţupani podpišejo za občine izjemno škodljivo, nezakonito in 
neustavno pogodbo o sofinanciranju, zato smo na posredniško telo p osredovali zahtevo za odpravo 
nezakonitih in neustavnih določil.  

 
Ker je večina občin - upravičenk ţe pristopilo k podpisu izvajalskih pogodb in so jim pričeli nastajati 
stroški, pri čimer še nimajo zaprte finančne konstrukcije zaradi razloga nepodpisane pogodbe o 

sofinanciranju, smo na SVRK apelirali za nujen skupen sestanek in hitro rešitev nastalega problema.  
 

Poziv za takojšen nujen sestanek, vezan na vsebino kohezijskih sofinancerskih pogodb, smo 13. 5. 
2016 naslovili ministru za finance dr. Dušanu Mramorju, Izpostavili smo, da posamezne določbe 
osnutka pogodbe občine izjemno nevarno finančno izpostavljajo in so resna nevarnost insolventnosti 

posamezne občine. Opozorili smo, da je nujno poiskati sprejemljivo rešitev, sicer bodo posledice 
nepodpisa pogodb lahko vodile tudi v nezmoţnost plačila izvajalcev in zaustavitve izvedbe projektov, 
zaradi zelo kratkih rokov lahko to tudi pomeni propad posameznih projektov.  

 
Poleg finančnega ministrsa smo s perečo problematiko glede vsebine osnutka pogodbe o sofinanciranju 
za operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 

2014-2020 18. 5. 2016 seznanili tudi predsednika vlade dr. Mira Cerarja, seznanili smo ga tudi z 
dotedanjimi aktivnostmi ter prosili za ustrezno posredovanje.  
 

Glede pogod o sofinanciranju smo se obrnili tudi na Računsko sodišče RS in ga v skladu z njegovo 
svetovalno vlogo uporabnikom javnih sredstev zaprosili za mnenje glede spornih delov pogodbe o 

sofinanciranju z vidika izpostavljenosti občin, veljavne zakonodaje in Ustave RS.  
 
Na podlagi številnih aktivnosti in zahtev je SVRK dopolnil predlog vzorca sofinancerske pogodbe, a 

kljub temu ostaja izjemna izpostavljenost občin kot upravičencev do kohezijskih sredstev. Sluţbo Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo junija 2016 zato ponovno pozvali, da se pisno 
opredeli do spornih določb predloga pogodbe.  

 
V določbah vzorca pogodbe je razvidno, da se drţava (oz. ministrstva) poskuša(jo) maksimalno 
zavarovati in vso odgovornost ter riz iko prenesti v celoti na upravičenca ne glede na vzrok njegovega 

nastanka. Velikost posledic potencialnih odstopanj od določil pogodbe ni opredeljena in odstop od 
pogodbe je skorajda pravica posredniškega organa v vsakršni kršitvi pogodbe ne glede na to, ali je 
takšna kršitev sploh v dosegu vpliva upravičenca in kako velika je sploh ta kršitev. Npr. sprememba 

navodil, na podlagi katerih bi potencialno posredniško telo zahtevalo za upravičenca nesprejemljiv 
aneks k sofinancerski pogodbi, ki ima za posledico tudi spremembo (morebiti nedopustno) izvajalske 

pogodbe, se šteje kot razlog za razvezo pogodbe, vračilo vseh sredstev pa pomeni nekontrolirana 
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izpostavitev upravičenca oz. občine. Pripravljena določila pogodbe o sofinanciranju tudi zaradi 
morebitnih nepredvidenih sprememb npr. navodil, ki imajo lahko za posledico tudi odškodninske toţbe 
izvajalcev, zaradi sprememb z njimi dogovorjenih pogodbenih določil, predstavljajo občinam kot 

upravičenkam ogromno poslovno tveganje, pa četudi vemo, da so občine pravni s ubjekt javnega 
značaja. Obstaja teoretična moţnost, da se v spremembe navodil doda zahteva, da je npr. zadnji 
odstavek 45. člena Pogodbe potrebno črtati ter da se upravičenci v naprej odpovedujemo ugovorom 

vseh morebitnih korekcij. Izrazili smo pričakovanje, da bo glede spornih določil pogodbe izvedena 
njihova korekcija in temeljita pravna obrazloţitev.  
 

V zvezi z zgornjami pripombami smo prejeli odgovor SVRK z dne 8. 6. 2016, v katerem pa po mnenju 
ZOS pojasnila niso zadostna oziroma niso takšna, da bi obč inam omogočala vstop v pogodbeno 

razmerje z jasnimi razmejitvami odgovornosti v pogodbi udeleţenih strank. Na to kaţejo tudi odgovori, s 
katerimi se celo povečuje polje nejasnosti, le -to pa preprečuje in onemogoča pravno varnost, ki je 
element pravne drţave. Glede na navedeno smo ponovno zaprosili za temeljito pojasnilo nejasnih in 

spornih vprašanj. 
 
Poziv k spremembi operativnega programa in zagotovitvi sredstev za občine – 5. 7. 2016 

V skladu s sklepom predsedstva ZOS, sprejetega na seji 28. junija 2016, je ZOS v začetku julija pozval 
Sluţbo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da nemudoma pristopi k spremembi 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in drugih 

programskih dokumentov. 
 

S prehodom v novo finančno perspektivo 2014-2020 so občine ostale brez posebne prednostne osi, s 
tem pa tudi brez pomembnega vira sredstev za financiranje razvojnih projektov. Način, kako se je Vlada 
RS lotila določanja prednostnih nalog in priprave programskih dokumentov, torej brez potrebnih analiz 

razvojnih potreb na lokalnem oziroma regionalnem nivoju, kaţe posledice na lokalnem nivoju. Občine 
kot subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni so v posameznih prednostnih naloţbah le 
potencialni upravičenci, kar je bistveno premajhno zagotovilo za resno investicijsko načrtovanje. 

Pozdravljamo sicer instrument Dogovora za razvoj regij, vendar smo ob tem opozorili, da tudi skozi ta 
instrument razvojna sredstva niso na voljo občinam neposredno, ampak bo potrebno med drţ avo in 
občinami (regijami) doreči obseg sredstev in cilje znotraj resornih politik.  

 
ZOS je zato pozval k ustrezni prilagoditvi programskih dokumentov finančne perspektive 2014 -2020 in 
zagotovitvi sredstev za investicijske potrebe lokalnih skupnosti, h katerim občine sicer zavezuje tudi 

veljavna zakonodaja (izgradnja komunalnega infrastrukturnega omreţja idr.). Sluţbo Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko smo tudi pozvali, da nemudoma prične s pogovori in aktivnostmi za 

spremembo programskih dokumentov. 
 
Zahteva vladi zaradi nerednega vzdrţevanja vodotokov – 14. 12. 2016 

Na predsednika vlade dr. Mira Cerarja smo naslovili dopis, s katerim smo opozorili na številna opozorila 
občin članic, da se ţe dalj časa vedno pogosteje srečujejo s problemi zaradi nerednega vzdrţevanja 
vodotokov in posledično poplav, ki povzročajo veliko škodo na premoţenju občanov, v skrajnih 

razseţnostih pa celo ogroţajo ţivljenja ljudi.  
 
Ocenjujemo, da je nesprejemljivo, da namesto, da bi skrbeli za preprečevanje nastanka teh, pogosto 

katastrofalnih posledic, še vedno problematiko rešujemo šele po nastanku škodnih dogodkov, pri tem pa 
ogroţamo in tudi v preveliki meri finančno obremenjujemo prebivalstvo na teh območjih. Poleg tega pa 
se tako sanirajo samo posledice posameznega škodnega dogodka, ne pomenijo pa sistemske rešitve in 

dolgoročno gotovo niso cenejše.  Kljub številnim obseţnim poplavam v zadnjih letih in posledično veliki 
nastali škodi še vedno ni večjih praktičnih premikov na področju urejenosti vodotokov. Prav tako pa je 

še vedno v proračunu za leto 2017 predvidenih zelo malo sredstev. Dokler ne bo zagotovljenih dovolj 
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finančnih sredstev in ne bo pravega političnega interesa, ni nikakršne moţnosti uresničitve predlogov 
ustreznih ukrepov, ki so jih strokovnjaki razvili za zmanjšanje te problematike na  posameznih ogroţenih 
predelih.  

 
Predsednika vlade smo pozvali, da Vlada RS nameni ustrezno pozornost tej problematiki in zagotovi 
zadostna sredstva, da se vzpostavi redno vzdrţevanje vodotokov in posledično zmanjšajo  ogroţanje 

ţivljenj in premoţenja drţavljanov.  
 
Socialno varstvene storitve – metodologija oblikovanja cen in omejitev dedovanja – 15. 12. 2016 

ZOS je Ministrstvu za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti naslovil dopis, v katerem smo 
znova opozorili na visoke stroške iz naslova socialno varstvenih storitev, predvsem institucionalnega 

varstva v domovih za ostarele.  
 
Spomnili smo, da se je v okviru pogajanj o financiranju občin v minulih letih, ko smo se predstavniki 

občin in Vlade RS dogovarjali o zniţevanju finančnih, administrativnih idr. obveznostih občin, Ministrstvo 
za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti zavezalo k spremembi Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ministrstvo smo zato povprašal i, katere aktivnosti je 

ministrstvo ţe izvedlo na tem področju, ali so spremembe pravilnika ţe pripravljene oz. kdaj jih lahko 
pričakujemo. 
 

Izpostavili smo še nekatera druga opozorila občin. Občine nimajo vpliva, v kateri zavod bo nameščen 
njihov občan. Prav tako občine določen deleţ svojih sredstev izgubljajo zaradi omejitev dedovanja na 

dve tretjini premoţenja zapustnika, ki je uţival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu iz naslova 
oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev. Opozorili smo, da so občine ţe sicer poplačane v zelo 
majhnem deleţu, z omejitvijo na dve tretjini premoţenja zapustnika pa je to povračilo še manjše. 

Ministrstvo smo pozvali, da sprejme ustrezne zakonske spremembe, ki bodo odpravile omejitev 
dedovanja za občine.  
 

9.10 IMENOVANJA 
 
Delovna skupina za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v RS 

Zdruţenje občin Slovenije je v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v 
Republiki Sloveniji predlagalo: 
 - za člana: Jurija Lepa, podpredsednika ZOS ter ţupana Občine Selnica ob Dravi, ter Francija Rokavca, 

člana predsedstva ZOS in ţupana Občine Litija,  
 - za nadomestnega člana: Roberta Smrdelja, predsednika ZOS in ţupana Občine Pivka.  

 
Delovna skupina za mlade 
ZOS je v Delovno skupino za mlade v okviru zagotavljanja izvedbe pilotnih projektov iz Resolucije o 

Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 predlagal za članico Patricijo Jelenič, Občina Ilirska 
Bistrica. 
 

Delovna skupina za uskladitev Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za 
ugotovitev povprečnine 
Na poziv Ministrstva za finance je ZOS v delovno skupino za uskladitev Pravilnika o določitvi 

podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, kot svoji predstavnici predlaga Marijo Kos, 
članico Odbora ZOS za proračun in finance, sicer iz Občine Kamnik, ter Nevenko Škalički, finančnico iz 
Občine Trbovlje. 

 
9.11 SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
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Odmera NUSZ za nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije – 27. 1. 2016 
Na Generalnem sekretariatu Vlade RS je 27. januarja potekal sestanek na temo odmere nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS. Sestanka smo se udeleţili 

predstavniki občin ter Finančne uprave RS. 
 
Sestanek je potekal pod vodstvom generalnega sekretarja Vlade RS mag.  Darka Krašovca, ki je 

uvodoma povedal, da Generalni sekretariat Vlade RS letno prejme veliko odločb o odmeri nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za nepremičnine, ki so v lasti RS in ki za zavezanca za plačilo 
NUSZ določajo RS, čeprav se velikokrat izkaţe, da RS ni dejanski uporabnik teh nepremičnin. V skladu 

z določbami Zakona o stavbnih zemljiščih namreč velja, da so zavezanci za plačilo NUSZ neposredni 
uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. V zvezi z navedenim je mag. Krašovec  izpostavil, 

da Generalni sekretariat letno vlaga večje število pritoţb na izdane odločbe, saj le -te niso izdane na 
podlagi ustreznih podatkov GURS-a, dosegljivih preko portala prostor.si. Mag. Krašovec je predstavnike 
FURS-a ter predstavnike občin pozval k rešitvi navedene problematike. 

 
Predstavnica FURS-a je izpostavila, da izvor teţav predstavljajo davčnemu organu posredovani podatki 
občin, saj so odločbe za odmero NUSZ v skladu s 404. členom ZDavP -2 izdane na podlagi podatkov, ki 

jih davčni organ prejeme s strani občin. Predstavnica FURS-a je še navedla, da se očitno srečujemo s 
teţavo nepravilnih podatkov o dejanskih zavezancih za plačilo NUSZ, ki jih občine evidentirajo v svojih 
evidencah oziroma bazah podatkov in ki niso usklajeni s podatki GURS-a. 

 
Predstavniki občin smo izpostavili, da se neusklajenost podatkov pojavlja tudi zato, ker upravljavci 

nepremičnin, v primeru, ko sami niso neposredni uporabniki nepremičnin (ker so na primer v najem 
oddali nepremičnino, od katere se odmerja NUSZ) občin pogosto ne obvestijo o navedeni spremembi. 
 

V ţelji po odpravi predstavljenih nepravilnosti je bilo dogovorjeno sodelovanje zdruţenj občin in 
predstavnikov FURS-a, in sicer na način, da bodo zdruţenja občin vsako leto še pred posredovanjem 
podatkov za odmero NUSZ davčnemu organu, občine pozvala, naj za nepremičnine, ki so v lasti RS 

preverijo, ali so upoštevale podatke o dejanski upraviteljih oziroma uporabnikih nepremičnin, na katere 
se odmera NUSZ nanaša. 
 

Sestanek na temo finančnih jamstev za odlagališča – 7. 1. 2016 
Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil 7. januarja 2016 sestanek glede finančnih jamstev za 
odlagališča. Udeleţili smo se predstavniki občin in upravljavcev odlagališč.  

 
Iskali smo rešitev za finančna jamstva za odlagališča v zapiranju in zap rta odlagališča. Teţave 

nastajajo, ker na ARSO vloţene vloge nimajo priloţenega finančnega jamstva, pogoj za obravnavo na 
agenciji pa je popolna vloga. V primeru, da upravljavec izjavi, da bodo finančno jamstvo pridobili, 
postopek nadaljujejo, v primeru, da izjavi, da ga ne morejo zagotoviti, se postopek zaključi. Evropska 

komisija je sproţila postopek zoper Slovenijo zaradi kršitev iz tega naslova.  
 
Ministrstvo je zavrnilo predlog občin, da bi bila dovolj le izjava občinskega sveta, brez zagotovljenih 

finančnih sredstev. Komisija namreč zahteva takšno vrsto finančnega jamstva, da lahko drţava prisili 
nekoga, da plača. Občine s(m)o mnenja, da zadostno jamstvo izhaja iz 90.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi in poloţaja občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti ter odgovornosti občin za poslovanje 

njenih javnih podjetij, MOP pa se s tem ni strinjal.  
 
Teţava nastaja tudi zaradi višine finančnih jamstev. Kot so zatrdile predstavnice MOP, Priloga 7 ostaja 

enaka, kljub pobudi za njeno spremembo, obljubljajo pa, da bodo poslali inšpektorje na teren in v skladu 
z ţe izvedenimi zapiralnimi deli izdali nove odločbe in zmanjšali višino finančnih jamstev. Kot je zatrdila 

predstavnica ARSO, se višina finančnega jamstva določi ob upoštevanju dejanskega stanja. Občina 
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lahko da vlogo, inšpektor pregleda izvedena zapiralna dela in finančno jamstvo ustrezno zniţa. Se pa 
finančno jamstvo določi na letnem nivoju.  
 

V skladu s pobudo MOP se je sestala oţja delovna skupina predstavnikov občin in pripravila predlog 
sprememb 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov ter njegovo obrazloţitev. ZOS je sodeloval s 
pisnimi predlogi. 

 
Predlagane spremembe se nanašajo na odlagališča odpadkov v lasti ene ali več občin in so zapiralna 
dela končala. Ta bi lahko za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče, poleg do 

sedaj dovoljenih oblik finančnega jamstva, lahko zagotovila finančnemu jamstvu enakovreden ukrep, in 
sicer v obliki izjave o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem proračunu občine za posamezno 

proračunsko leto za obratovanje zaprtega odlagališča v višini sredstev, ki so za posamezno 
proračunsko leto določena s Prilogo 7 uredbe.  
 

Za odlagališča, ki pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje tudi za zapiranje odlagališča, kjer zapiralna 
dela še niso končana, bi moral upravljavec odlagališča poleg izjave priloţiti tudi načrt razvojnih 
programov občin lastnic infrastrukture z zagotovljenimi finančnimi sredstvi za triletno oziroma petletno 

izvedbo potrebnih zapiralnih del. 
 
Izjavo o zagotavljanju pravic porabe v sprejetem pro računu občine za posamezno proračunsko leto za 

obratovanje zaprtega odlagališča bi podpisali ţupani občin lastnic javne infrastrukture, na podlagi 
predhodno sprejetih sklepov občinskih svetov, ki vsebuje zavezo občine o zagotavljanju sredstev za 

kritje stroškov tekočega vzdrţevanja zaprtega odlagališča za obdobje najmanj 30 let oziroma zavezo 
občine o zagotavljanju sredstev za sanacijske ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti zaradi morebitnih 
škodljivih vplivov zaprtega odlagališča na okolje za obdobje najmanj 30 let. Vrsta in višina finančnega 

jamstva, časovno obdobje njegovega zagotavljanja in ročnost finančnega jamstva, ki je praviloma eno 
leto, se bi natančneje določilo v okoljevarstvenem dovoljenju.  
 

Višina finančnega jamstva ali finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa bi se določila na podlagi meril 
iz Priloge 7 uredbe. Pri izračunu višine finančnega jamstva se bi upoštevalo ukrepe, ki jih mora 
upravljavec odlagališča izvajati ali jih je ob faznem zapiranju odlagališča ţe izvedel glede obratovanja 

odlagališča v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.  
 
18. januarja je bil na MOP ponovni sestanek. Predstavniki občin, MOP, Ministrstva za finance 

Ministrstva za javno upravo in ARSO so dosegli načelni dogovor glede predlaganih rešitev starih 
bremen iz 76. člena veljavne uredbe. Besedilo 42. člena Uredbe bo pregledala še zakonodajno pravna 

sluţba, nato pa bo nadaljevala postopek sprejemanja.  
 
Na MGRT o sofinanciranju in kreditiranju investicij – 6. 1. 2016 

6. januarja je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sestanek, na katerem so bili med 
drugim predstavljeni roki za prijavo projektov. Sestanka se je udeleţil tudi predsednik Zdruţenja občin 
Slovenije Robert Smrdelj. Predstavniki MGRT so predstavili roke za prijave načrtov porabe, višino 

razpoloţljivih nepovratnih in povratnih sredstev in upravičene stroške.  
 
V letu 2016 in 2017 bo, skladno s 56. členom ZIPRS1617, za občine na voljo skupno 5 % investicijskih 

sredstev, od tega 3 % nepovratnih in 2 % povratnih sredstev. To pomeni, da bo občinam v d veh letih na 
voljo 107,6 mio evrov, od tega 43 mio nepovratnih in 64,6 mio evrov povratnih sredstev. Projekti  morajo 
biti v uvrščeni v NRP občinskih proračunov.  
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Ker še vedno ostaja nedorečeno vprašanje upravljanja z dolgom občin, ki ga določa peti odstavek 56. 
člena ZIPRS1617, smo Ministrstvo za finance v dopisu pozvali naj nemudoma pristopi k razjasnitvi 
dilem, saj je prvi datum prijave projektov zelo blizu.  

 
Generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik je povedal, da je bilo na se stanku, ki 
so ga imeli s predstavniki Ministrstva za finance dogovorjeno, da bodo občine lahko sredstva za 

kreditiranje pridobila po ničelni obrestni meri z dobo odplačevanja od sedem do deset let. Predsednik 
Smrdelj je v zvezi s tem povedal, da podpira predlog desetih let. Drofenik pa je k temu dodal, da bo 
MGRT občinam omogočil tudi enoletni moratorij na odplačilo kredita, potem pa bi se zneski vračali 

dvakrat letno, in sicer v mesecu marcu in septembru. Tako je bilo dogovorjeno, da bo občinam 
omogočeno deset letno kreditiranje z moţnostjo predčasnega vračila in z enoletnim moratorijem na 

odplačevanje. Za pridobitev kredita občinam ne bo treba pridobiti soglasje Ministrstva za finance.  
 
Črpanje sredstev bo moţno takoj po sklenitvi pogodbe.  

 
V zvezi s črpanjem sredstev pri dveletnih programih je bilo pojasnjeno, da bo le -to potekalo po 
posameznih letih in ne vse naenkrat.  

 
Vodja sektorja za izvajanje nacionalnih programov Rudolf Rome je v zvezi z upravičenimi stroški 
povedal, da se bo upoštevala situacija v mesecu januarju. Prav tako pa bodo ob vloţitvi vloge od občine 

zahtevali podatke o preteklem stanju na projektu. Dodal je še, da starih projektov ne bodo priznali.  
 

Nekaj je bilo povedanega tudi v zvezi z aplikacijo za prijavo načrtov porabe, in sicer je novost letošnjega 
leta ta, da bo v aplikaciji viden tudi kredit občine. Aplikacijo bodo odprli v začetku meseca februarja.  
 

Ţupani s predsednikom Pahorjem o pomenu lokalne samouprave za razvoj Slovenije – 2. 2. 2016 
Več kot polovica ţupanov slovenskih občin se je na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja udeleţila konference Slovenija 2030: pomen lokalne samouprave za druţbeni in gospodarski 

razvoj Slovenije, ki je bila februarja na Brdu pri Kranju. Srečanja se je udeleţil tudi minister z a javno 
upravo Boris Koprivnikar. 
 

Predsednik drţave je uvodoma poudaril, da je projekt lokalne samouprave zanj eden redkih uspešnih 
projektov v Sloveniji. Kar sicer ne pomeni, da je brezhiben in brez napak, temveč da za razliko od drugih 
sistemov, ne potrebuje temeljite strukturne reforme, ampak posamezne posodobitve. V tem okviru je 

ţupanom zastavil tri vprašanja: kaj občine potrebujejo, da bi bile uspešnejše, kaj je dolţna storiti drţava 
ter kako nadgraditi lokalno samoupravo. Uvodoma sta bila k razpravi  povabljena predsednika obeh 

reprezentativnih zdruţenj občin, nato pa so svoje mnenje podali še minister Koprivnikar ter ţupani 
nekaterih velikih, srednjih in majhnih občin.  
 

Dr. Ivan Ţagar se je strinjal, da je razvoj lokalne samouprave potreben, vendar s očasno z regionalnim 
razvojem. Ocenjuje, da so občine eden od sistemov, ki dobro delujejo, saj so v neposrednem stiku z 
ljudmi. Zato je ključnega pomena, da se ohrani lokalni nivo, saj brez slednjega ni vidnega razvoja. 

Poudaril je, da bi bilo potrebno postaviti okvir nalog, ki jih izvajajo občine, ter finančne vire zanje, znotraj 
tega pa posamezni občini prepustiti avtonomijo.  
 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je poudaril, da glavna teţava neustreznega delovanja sistema lokalne 
samouprave izvira iz sistema financiranja občin. Ocenjuje, da je Slovenija zelo centralizirana drţava, saj 
se manj kot 15 % javnofinančnih sredstev porabi na lokalni ravni, medtem ko znaša ta odstotek za 

druge drţave po podatkih OECD še enkrat toliko. Upoštevajoč dejstvo, da so občine praviloma edini 
nosilec regionalnega razvoja, bi bilo potrebno ohraniti lokalni nivo ter ga preko uveljavitve drugih 

ustavnih kategorij (pokrajine) še bolje razviti. Meni, da bi s pokrajinami dosegli stabilnost, pri tem bi bile 



55 

 

koristi večje, kot bi bili stroški. Na koncu je poudaril nekatere izzive: kohezija in razmislek o spremembi 
operativnih programov, boljši razvoj gospodarstva, socialno podjetništvo; s katerimi bi se bilo nujno 
potrebno soočiti v prihodnosti.  

 
Minister Koprivnikar je na osnovi poudarkov predsednikov obeh zdruţenj dodal, da v kontekstu priprave 
Strategije razvoja lokalne samouprave od občin pričakuje konkretne vsebinske argumente, ki bodo 

izkazovali večjo učinkovitost delovanja ter večje zadovoljstvo občank in občanov ob okrepitvi 
regionalizacije, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi velikost občin. Pri pisanju strategije namreč ne 
morejo izhajati le iz potreb občin, saj je le -te potrebno umestiti v kontekst drţave.    

 
Na podlagi uvodnih nagovorov je Pahor izpostavil tri ključne točke za diskusijo, in sice finančno 

avtonomijo občin, regionalni razvoj, odnos med občino in drţavo.  
 
Ţupani so bili v razpravi večinoma enotnega stališča, to je, da je potrebno pristopiti k ustanavljanju 

pokrajin. Poudarili pa so tudi potrebo po večji finančni avtonomiji občin, da bi bilo potrebno razmisliti o 
»zagovorniku občin« na vladni ravni ter o nujnosti sprememb operativnih programov, saj je v novi 
finančni perspektivi prišlo do izločanja občin iz dostopanja do evropskih sredstev.  

 
Predsednik Pahor je v zaključku poudaril, da je potrebno poiskati vir financiranja, ki bo stimulativen in bo 
spodbujal razvoj občin. Meni, da je to temeljno vprašanje bodočega financiranja občin. Skozi razpravo je 

ugotovil, da je med drţavo in občinami potrebnega več dialoga, zato je obljubil, da se bo v zvezi s tem 
sestal s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem. Predlagal pa je tudi nadaljevanje pogovora med 

zdruţenji občin, predstavniki vladne ekipe in predsednikom RS.  
 
Strokovni obisk predstavnikov občin v Bruslju – 21. do 23. 2. 2016 

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji za ciljne skupine vsako leto organizira eno do 
dvodnevno izobraţevanje v Bruslju z vpogledom v delovanje Evropske komisije ter s predstavitvami 
aktualnih evropskih politik. Prizadevajo si za uspešno sodelovanje s slovenskimi občinami. Zavedajo se, 

da je prenos evropskih vsebin in ustreznih informacij na predstavnike občin pomemben pri izkoriščanju 
priloţnosti v EU. Februarskega obiska Bruslja se je udeleţilo 27 predstavnikov občin, k ude leţbi smo jih 
povabili preko zdruţenj občin. 

 
Izobraţevalni obisk je vključeval obisk Evropske komisije in Odbora regij s predstavitvami aktualnih 
tematik s področja EU. Prav posebna pozornost je bila namenjena črpanju kohezijskih sredstev v 

obdobju 2014 – 2020, naloţbam v regije - Prenovljena kohezijska politika EU 2014-2020, predstavnica  
generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeţelja je udeleţencem 

predstavila, kako lahko občani pripomorejo k izpolnitvi ciljev Programa razvoja podeţelja 2014-2020 v 
Sloveniji. Udeleţenci so v nadaljevanju poslušali predstavitev priporočil Sloveniji v okviru evropskega 
semestra in podpora Evropskega socialnega sklada in o Naturi 2020 – ohranjanje narave v sodelovanju 

z ljudmi. Obiskali so stalno predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, kjer so se srečali z nj. 
eks. veleposlanikom Radom Genoriem. V nadaljevanju so jim predstavniki Generalnega direktorata 
Evropske komisije za migracije in notranje zadeve predstavili Upravljanje zunanj ih meja EU in moţnosti 

financiranja Slovenije iz AMIF in ISF skladov. Udeleţenci obiska so se ob koncu srečali tudi z evropsko 
komisarko za promet Violeto Bulc. 
 

Na MOP sestanek o vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč in o sprejemanju novih odlokov za 
odmero NUSZ – 18. 2. 2016 
18. februarja smo se na Ministrstvu za okolje in prostor predstavniki občin sestali s predstavniki 

ministrstva in Geodetske uprave RS glede vrednotenja stavbnih zemljišč in vzpostavitve evidence 
stavbnih zemljišč v prehodnem obdobju do popolne uvedbe davka na nepremičnine ter glede priprave 

odlokov o nadomestilu v prehodnem obdobju. 
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Drţavna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da se nadaljuje s projektom priprave novega sistema 
obdavčitve nepremičnin. Davek  na nepremičnine se bo uvajal postopoma, ko bodo vzpostavljene 

evidence, v celoti pa, ko bo zaključen projekt e -prostor, s katerim ţelijo vzpostaviti evidence s podatki, ki 
bodo povezljivi. Izvedba projekta e-prostor naj bi bila končana leta 2020. 
 

MOP ţeli do sredine 2017 vzpostaviti dovolj kvalitetno evidenco stavbnih zemljišč za prehodno obdobje 
obdavčitve nepremičnin. Evidenca naj bi temeljila  na podatkih o osnovni namenski rabi zemljišč. 
Podatke bi zajeli iz OPN-jev, teţava pa nastane pri občinah, ki OPN še nimajo sprejetih. Pri teh naj bi 

zarisali »obode«, v katere bi zajeli zemljišča z največjo razvojno stopnjo, zunaj zemljišč pa bi ostala 
kmetijska in gozdna zemljišča. V mejnih primerih bi GURS občino zaprosil za podatke.  

 
Zazidljiva zemljišča naj bi se vrednotila na dveh nivojih: stavbna – pavšalno, tam, kjer je mogoča 
gradnja, bi podatke posredovali na presečni datum, naslednjič bi se podatki spreminjali, ko bi se 

spreminjala namenska raba. Zunaj stavbnih zemljišč bi se uporabljali modeli glede na vrsto zemljišča 
(kmetijska – nov model na podlagi bonitet, vodna, gozdna…), javne ceste, ki niso odmerjene, bi se 
vrednotile glede na vrsto zemljišča, čez katerega gredo.  

 
Predstavniki občin se o predlogu nismo dokončno opredelili. MOP smo zaprosili za pisno informacijo, da 
se lahko še pred obravnavo na Projektnem svetu do njega opredelijo, prav tako pa je bilo opozorjeno, 

da to pomeni dodatno delo občinam, ki mora biti tudi ustrezno ovrednoteno.  
 

Predstavniki MOP in GURS so sicer podali informacijo, da se pripravlja nov Zakon o mnoţičnem 
vrednotenju nepremičnin, sprejet naj bi bil do konca leta 2016, v 2017 se bodo pripravili modeli 
vrednotenja, v 2018 sledi obveščanje lastnikov. V pripravi je tudi nov zakon o davku na nepremičnine, 

vendar nov sistem obdavčenja naj ne bi začel veljati pred letom 2019, najverjetneje v 2020. V skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča bo nov sistem lastnikom omogočal pritoţbo.  
 

V drugem delu sestanka smo obravnavali določbo 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki občinam omogoča, da na njegovi podlagi za namero 
odmere NUSZ sprejmejo  nove občinske odloke, in sicer na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih 

zemljiščih iz leta 1984 (ZSZ84) in določil Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). MOP bo pripravil 
priporočila glede izvajanja 58. člena ZIPRS1617 ter jih posredoval občinam, na sestanku pa so nas 
seznanili z vsebino priporočil. Sčasoma bo MOP tudi začel izvajati nadzor nad sprejetimi predpisi.  

 
Kot ţe omenjeno, se na podlagi  58. člena ZIPRS1617 lahko sprejmejo  novi (!) odloki o odmeri NUSZ. 

MOP priporoča občinam, da to storijo, prav tako ta poziv naslavlja tudi na občine, ki so sprejele odloke 
po 21. 3. 2014, da prilagodijo sprejete odloke.  Predstavniki občin smo pri tem opozorili, da se s tem 
odpirajo vsi členi in da znajo v kakšnem občinskem svetu zadeve zaplesti.  

 
MOP spodbuja občine, da sprejmejo nove odloke, s poudarkom, da naj čim bolj natančno uporabijo 
določbe ZSZ84 in ZGO-1. Hkrati pozivajo, naj se uporabljajo čim bolj sorazmerni ukrepi med različnimi 

tipi zavezancev, tudi povečanje ali zmanjšanje NUSZ naj bo čim bolj zmerno, naj ne bo prevelikih 
odstopanj za dosedanje zavezance,  občine naj ne določajo dodatnih oprostitev razen tistih, ki so ţe 
predvidene v zakonih itd. 

 
Ţupani na pogovoru s predsednikom Odbora regij – 18. 3. 2016 
18. marca je bil na obisku v Sloveniji predsednik Odbora regij Markku Markkula. Predsednika odbora 

regij je gostila slovenska delegacija v odboru regij, katere člani so tudi predstavniki Zdruţenja občin 
Slovenije. Predsednik Odbora regij se je najprej srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem, v 

nadaljevanju pa se je srečal s člani slovenske delegacije pri Odboru regij in ţupani.  
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Na srečanju so člani in ţupani predsednika Markkulo seznanili z ureditvijo lokalne samouprave v 
Sloveniji in teţavami, s katerimi se srečujejo občine predvsem pri mačehovskem odnosu drţave pri 

črpanju evropskih sredstev. Veliko pa je bilo govora tudi o centralizaciji. S teţavami, poveznimi s 
centralizacijo, pa nimajo teţav samo v Sloveniji, ampak imajo v Bruslju izkušnje in informacije tudi iz 
drugih evropskih drţav. Markkula podpira tri ravni upravljanja, drţavno, lokalno in tudi regionalno. Pri 

vsem tem pa je najbolj smiselno reševanje po principu "pristop od spodaj navzgor".  
 
Predsednik OR se je v nadaljevanju delovnega obiska srečal tudi z ministrom za javno upravo Borisom 

Koprivnikarjem in ministrico za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo Alenko Smerkolj.  
 

Na MDDSZ o teţavah na področju socialnega varstva – 9. 3. 2016 
Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti je predstavnike občin seznanilo z 
načrtovanimi spremembami treh pravilnikov s področja socialnega varstva: Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnika o standard ih in normativih socialno varstvenih 
storitev ter Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev. 
Oblikovane so bile tudi tri delovne skupine. Trenutno gre za oţje delovne skupine znotraj ministrstva, ki 

pa jih bodo razširili in k sodelovanju povabili tudi predstavnike občin oz. zdruţenj. Namen ministrstva je 
doseči večjo urejenost in preglednost področja, prav tako pa naj bi šli v podrobnejšo razdelitev 
institucionalnega varstva. Pravilniki naj bi bili do junija nared za javno razpravo. 

 
Najprej smo predstavniki občin izpostavili teţave na celotnem področju dolgotrajne oskrbe in da se vse 

preveč sredstev občinskih proračunov namenja področju institucionalnega varstva. Opozorili smo, da 
sprememba pravilnikov ne bo spremenila sistema in da je treba pristopiti k sprejetju Zakona o 
dolgotrajni oskrbi. Predstavnika MDDSZ Janja Romih in Aleš Kenda sta pojasnila, da se zavedajo teţav 

občin, vendar morajo biti prav tako previdni pri vpeljevanju vseh sprememb, saj gre za obravnav o 
ranljive populacije. 
 

V nadaljevanju sestanka so predstavniki občin izpostavili nekaj najbolj perečih zadev:  

- visoki stroški oskrbe v institucijah institucionalnega varstva – potrebno je določiti standard 
osnovnih storitev, nadstandard ne bi smel biti predmet sofinanciranja iz občinskih proračunov,  

- računi oskrbe dostikrat ne vsebujejo specifikacije, tako da ni jasno, kolikšen deleţ cene oskrbe 
plača občina, občine nimajo vedno vpogleda, ali je obračunana pravilna oskrba itd.,  

- teţave pri sklepanju pogodb o  izvajanju socialno varstvenih storitev, saj jih domovi niso ţeleli 

podpisati (zaradi določbe, ki jo je predlagalo Računsko sodišče, da bi domovi morali občinam 
sporočati spremembe cen itd.),  

- vprašanje, ali bi lahko imele občine vpliv na namestitev uporab nikov v institucije za tiste, za 
katere se oskrba plačuje iz občinskih proračunov,  

- prenos premoţenja oskrbovancev na sorodnike in izogibanje zaznambe prepovedi odtujitve, 

posledično zamnjševanje premoţenja, iz katerega bi se občine lahko poplačale,  

- področje koncesionarjev. 
 

Predloge in pripombe občin bodo obravnavali člani delovnih skupin, obljubljeno je bilo tudi, da nas bodo 
seznanjali s poteki dogodkov na tem področju.  

 
Sestanek glede informacijske prenove nepremičninskih evidenc – 8. 3. 2016 
GURS je v letu 2016 pristopilo k informacijski prenovi nepremičninskih evidenc, ki se bo izvajala v okviru 

projekta e-prostor. Ker pa so podatki v nepremičninskih evidencah GURS povezani s podatki, za katere 
so pristojne posamezne občine, so predstavnike občin na ses tanku marca 2016 seznanili s predlogi za 
prenovo evidenc. Informacijska prenova nepremičninskih evidenc bo potekala vzporedno s prenovo 

Zakona o evidentiranju nepremičnin, prva faza informacijske prenove nepremičninskih evidenc naj bi 
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bila izvedena v letu 2018, celotna prenova evidenc pa v letu 2019 oz. 2020. S tem ţelijo izboljšati 
programsko opremo  in homogenost vseh podatkov o nepremičninah.  
 

GURS ţeli odpraviti problem, ki nastaja, ker se podatki o mejah občin v registru prostorskih enot (RPE) 
in zemljiškem katastru vodijo na različna načina z različnimi grafičnimi prikazi: v RPE grafično po mejah 
naselij, v zemljiškem katastru po mejah parcel. Predstavili so predlog rešitev. Predstavniki občin so 

opozorili na dva vidika: tehnično rešitev, ki jo predlaga GURS, in politično plat reševanja – usklajevanja 
mej med občinami. Opozorjeno je bilo tudi na primer, ko parcela ni v nobeni občini, prav tako se lahko 
zgodi, da bi ob takšnem določanju mej lahko kak objekt komunalne infrastrukture pristal v sosednji 

občini itd. GURS se zaveda teţav. Alternativa predlaganemu načinu, torej določitvi mej s tehničnimi 
rešitvami, je določitev posebnega postopka, predvidenega z ZEN, ki pa bo stvar precej podaljšal. V tem 

primeru bo GURS pripravil predlog uskladitve podatkov o mejah, občine pa bodo nato izvedle ustrezen 
postopek. Nadalje GURS načrtuje izdelavo programske rešitve, ki jo bodo lahko uporabile občine in 
drugi subjekti, ki odločajo o spremembah mej prostorskih enot in bodo lahko sami predlagali 

spremembo mej (elaborat  sprememb podatkov v RPE).  
 
GURS je predstavil tudi predlog v zvezi z vodenjem podatkov o upravljavcih občinskega premoţenja. 

Glede vzdrţevanja podatkov o nepremičninah GURS načrtuje uvedbo programa – opozorilnega sistema 
za javljanje neevidentiranih stavb in za javljanje sprememb podatkov o stavbah oziroma delih stavb. 
REN kot samostojna evidenca bo ukinjen, z določenimi podatki pa se bo dopolnil kataster stavb, vendar 

bodo to le podatki, ki jih bodo lahko ohranjali v ustrezni kakovosti. Napovedujejo tudi spremembo ZEN 
in zvišanje kazni zaradi sporočanja slabih podatkov s strani lastnikov. Predstavniki občin so se strinjali, 

da je dal popis nepremičnin slabe podatke. Večinsko je bilo podano strinjanje, da lahko opozorilni 
sistem pomeni koristno orodje za občine, bo pa potrebno potegniti mejo, kaj še evidentirati npr. lope.  
 

GURS tudi predlaga dopolnitev stanovanjske zakonodaje na način, da bi se podatki o upravljavcih 
večstanovanjskih stavb evidentirali kot registrski podatki v nepremičninskih evidencah na izvoru (na UE 
in v mestnih občinah), saj GURS potrebuje ta podatek. Tudi za ta podatek bi vzpostavili ustrezen modul.  

 
Usklajevanje predloga novega Zakona o športu – 3. 3. 2016 
V začetku marca je bil na MIZŠ sestanek, na katerem so bile obravnavane prip ombe in predlogi ZOS na 

predlog Zakona o športu, podani tekom javne obravnave. Mag. Mojca Pečnik Ternovšek nas je 
seznanila, da so upoštevali nekaj predlogov ZOS, ki jih bodo uvrstili v dopolnjen predlog zakona. Tako 
so med drugim upoštevali, da za sprejem letnega programa športa na lokalni ravni ne bo potrebno 

soglasje športnih zvez, temveč mnenje. Prav tako bo iz predloga zakona črtan rok 45 dni za sprejem 
letnega programa športa na lokalni ravni. 

 
ZOS je imel pomisleke, da bi se na podlagi tega zakona športnim društvom podeljeval status društva, ki 
deluje v javnem interesu. Predlog zakona določa, da imajo športna društva prednost pri izvajanju 

letnega programa športa, s čimer se na ZOS ne strinjamo, saj praksa kaţe, da športna društva niso 
vedno glavni in najboljši izvajalci programov športa. Tako so na področju predšolskega in šolskega 
športa, vsaj v manjših občinah, veliko ustreznejši izvajalec šole in vrtci. Opozorili smo, da so pogoji 

usposobljenosti, vsaj za določene programe previsoko postavljeni (re kreacija). Posledično bi tako v 
manjših občinah teţko dobili izvajalce programov, prav tako pa bi se na ta način dvignile cene 
programov. Imeli smo tudi vprašanja, ali bo nivo usposobljenosti povzročil dvig cen športnih programov. 

Ministrstvo je zagotovilo , da bodo vadnina v zakonu določena za izvajanje točno določenega programa 
in bo opredeljena kot namenski vir. To pomeni, da društva teh sredstev ne bodo smela porabljati za 
svoje delovanje. To bi lahko v primeru sofinanciranja s strani občin lahko pomenilo tudi niţje vadnine. 

Ministrstvo ţeli s tem ukrepom preprečiti kanaliziranje proračunskih sredstev iz dna proti vrhu oz. na vrh 
članskih sekcij. 
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S strani ZOS so bile podane tudi pripombe v zvezi z namembnostjo javnih športnih objektov in površin 
za šport v naravi. Načrtovanje športnih površin na drţavni ali lokalni ravni je v pristojnosti pristojnih 
organov. Potrebe se spreminjajo, zato se ne moremo strinjati, da je potrebno vsako športno površino 

nadomestiti z novo. Ali se bo športni površini spremenila namembnost in ali je za to potrebno zagotoviti 
nadomestne površine, je v pristojnosti občine in ne nekega zakona. Posamezni zakoni lahko le 
določajo, katere športne površine se morajo nujno zagotoviti in kdo jih mora zagotoviti. Uveljavitev 

omenjenega določila bi lahko prineslo negativni učinek na načrtovanje javnih športnih površin, saj bi se 
le to omejevalo na nujne površine. Ministrstvo nam je prisluhnilo do te mere, da bodo iz tega izvzete 
površine za šport v naravi. 

 
Nejasnosti so bile tudi pri področju upravljanja s športnimi objekti in površinami za šport v naravi. 

Podpiramo moţnost, da so društva upravljavci športnih objektov, imajo pa določene občine v zvezi s 
tem tudi pomisleke, saj gre predvidevati, da vsa športna društva niso registrirana za upravljanje z objekti 
in površinami. Lastniki teh objektov (občine) so dolţne vzdrţevati svoje lastne športne objekte in 

površine, kar pomeni, da za to zagotavljajo tudi finančna sredstva. Podali smo tudi pripombe v zvezi z 
nalogami upravljavca. Le-ta izbran na javnem razpisu in v podpisani pogodbi o upravljanju bodo 
določena vsa razmerja. Za oddajo v najem in oddajo v brezplačno uporabo pa upravljavec moral 

pridobiti soglasje lokalne skupnosti. 
 
Dileme okoli uporabe FIDIC določil v postopkih javnega naročanja – 2. 3. 2016 

Predstavniki Zdruţenja občin Slovenije, Sluţbe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za okolje in prostor smo na usklajevalnem sestanku 2. marca 

iskali moţnosti uskladitve uporabe določil FIDIC v postopkih javnega naročanja. 
 
FIDIC pogodbe se uporabljajo tudi v postopkih javnega naročanja, ki se nanašajo na izvajanje 

posameznih projektov sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Posledice neusklajenosti določb so se 
začele kazati ob izvajanju kontrol na terenu, zastavlja pa se tudi vprašanje, kako se bo ravnalo v 
prihodnje. 

 
Uporaba FIDIC določil namreč ni usklajena z javnonaročniško zakonodajo, teţave nastajajo v primeru 
nepredvidenih del oziroma odstopanj dejanskih količin izvedenih del od p ogodbeno predvidenih. V obeh 

primerih gre za pogodbena dela, pri čemer peti odstavek ZJN-2 določa obveznost izvedbe postopka s 
pogajanji za tista dodatna dela, ki so potrebna za izvedbo naročila in so nastala zaradi nepredvidenih 
okoliščin. Pri FIDIC so preseţna dela namenjena izpolnitvi predmeta javnega naročila, torej za ţe 

naročena dela, odrazijo se v aneksu in potrebno jih je plačati.  
 

Z začetkom izvajanja nove javnonaročniške zakonodaje področje spremembe pogodb o izvedbi javnih 
naročil med njihovo veljavnostjo določa 95. člen ZJN-3. V zvezi z navedeno določbo bo Ministrstvo za 
javno upravo zaprosilo Evropsko komisijo za tolmačenje glede dopustnosti sprememb ne glede na 

vrednost, če je bilo to določeno s pogodbo, torej da ne bi bilo potrebno imeti pogaj anj za preseţna 
oziroma nepredvidena dela. Po prejemu odgovora bo organ upravljanja (SVRK) izdal ustrezna navodila.  
 

Na MJU o ukinjanju krajevnih uradov – 1. 4. 2016 
Na Ministrstvu za javno upravo je v začetku aprila 2016 potekal sestanek, na katerem je bi la 
predstavnikom občin predstavljena analiza delovanja upravnih enot v letu 2015 s posebnim poudarkom 

na obremenitvah krajevnih uradov in razlogih za krčenje njihove mreţe. Sestanka se je udeleţil tudi 
podpredsednik ZOS Jurij Lep. 
 

Uvodoma je Darja Dernovšek, vodja Sluţbe za upravne enote, predstavila analizo delovanja upravnih 
enot v preteklem letu in razloge za ukinjanje krajevnih uradov. Do sprememb prihaja na vseh 58 

upravnih enotah v Sloveniji. O ukinitvi krajevnih uradov odloča načelnik upravne enote,  minister, 
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pristojen za to področje, pa daje k temu zgolj soglasje. Med razlogi za ukinjanje krajevnih uradov je bil 
naveden manjši obseg dela in nalog ter manjše povpraševanje po storitvah, manj strank, večja 
mobilnost prebivalstva, ukinjanje krajevne pristojnosti, zmanjševanje števila zaposlenih (posledica 

prepovedi zaposlovanja). Največ krajevnih uradov se je ukinilo v zadnjih šestih letih, in se je od števila 
174 prišlo na 104. Samo v letu 2016 je bilo ukinjenih devet krajevnih uradov.  
 

Ţupani in drugi predstavniki občin so si bili enotni, da ni govora o racionalizaciji dela, temveč o 
centralizaciji drţave. Izpostavili so, da je treba vsem drţavljanom omogočati enak dostop  do storitev in 
ukinjanje različnih sluţb te storitve zgolj oddaljuje od uporabnikov. Potrebo po reorganizaciji je bila z 

njihove strani razumljena, vendar so ob tem poudarili, da se je treba tega lotiti preudarno in po 
opravljenih predhodnih analizah. Poudarili so, da mora drţava pri ukinjanju krajevnih uradov in drugih 

drţavnih sluţb upoštevati tudi razpršenost prebivalstva, ki se razlikuje od občine do občine.  
 
Podpredsednik ZOS Jurij Lep je izrazil zaskrbljenost nad odnosom drţave do drţavljanov. Opozoril je, 

da se vse preveč gleda skozi številke in stroške ter vse premalo skozi ljud i. Dejstvo, da se na krajevnih 
uradih opravi vse manj upravnih in drugih nalog, je označil za logično, saj so krajevni uradi odprti po 
nekaj ur tedensko. Poudaril je, da si občine ţelijo malo več sodelovanja in dialoga.  

 
Občine ponekod ţe sedaj nosijo breme stroškov delovanja krajevnih uradov, zato predstavniki občin ne 
vidijo teţav, da bi del tega nosile tudi v prihodnje. Predlagali so tudi rešitev kadrovske zagate, in sicer 

na način, da bi zaposleni na občin opravljal naloge tako za občino kot za upravno  enoto. Drţavi so 
občine ponudile roko pri reševanju problema, vendar so s strani predstavnikov MJU naleteli na 

negativne odgovore. 
 
Sestanek glede problematičnih določb pogodb o sofinanciranju kohezijskih projektov – 6. 5. 

2016 
Na pobudo Zdruţenja občin Slovenije je Sluţba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) 6. maja 2016 sklicala sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju za operacije, ki so 

financirane s strani Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2014-2020. 
 
Občine so s strani posredniškega telega (Ministrstva za okolje in prostor) skladno z vsebinskimi 

zahtevami organa upravljanja SVRK v podpis prejele nekakšne tipske pogodbe o sofinanciranju, ki pa 
so v kar nekaj določbah problematične. Najbolj pravno nevzdrţne so določbe o  odpovedi ugovorom 
zoper odločitvam organov, višino finančnega popravka itd., torej odpoved pravnim sredstvom.  

 
Kot so pojasnili predstavniki SVRK, so določbe posledica prakse iz preteklega obdobja. Odprtih je 

namreč za 44 milijonov evrov terjatev, ki jih bo verjetno morala plačati drţava sama. Da se to ne bi več 
dogajalo, so dodatno zaostrili pogoje, tudi v skladu z zahtevami EU. Evropska komisija je namreč 
spremenila obravnavo nepravilnosti v novi finančni perspektivi, in sicer je odgovornost, da zagotovi  

izvajanje, naloţila drţavi.  
 
SVRK je v določeni meri prisluhnil argumentom občin, pripravljajo nove dikcije členov pogodb o 

sofinanciranju. Na sestanku  je bilo dogovorjeno, da bodo pri pripravi sodelovali tudi predstavniki občin. 
Delovna skupina se bo sestala ţe v začetku prihodnjega tedna. 
 

Drugi usklajevalni sestanek glede spornih določb pogodb o sofinanciranju – 10. 5. 2016 
Sluţba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 10. MAJA 2016 sklicala 
nadaljevalni sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju evropskih projektov v programskem obdobju 

2014-2020. 
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Predstavniki vpletenih ministrstev so na predhodnem usklajevalnem sestanku pripravili novo različico 
določbe pogodbe, ki je za občine problematična z vidika zagotovitve ustreznega p ravnega varstva in pa 
z vidika za  zagotovitve sredstev v primeru finančnih korekcij oz. vračila sredstev, če se zgodi, da pride 

do takšne situacije. 11 kohezijskih projektov je namreč ţe v teku, ker pa gre za zelo velike projekte, bi 
lahko tudi finančna korekcija oz. njeno takojšnje plačilo občine spravilo v velike finančne teţave. Zato še 
vedno ostaja sporna določba, da je posledica neplačila finančne korekcije odstop od pogodbe. 

Predsednik ZOS je poudaril, da je potrebno stremeti k rešitvam, ki občin ne bodo spravljale v preveliko 
tveganje. 
 

Predlog, da bi za te projekte veljala pravila prejšnje finančne perspektive, je SVRK zavrnil.  
 

Predstavniki občin in ministrstev smo iskali rešitve tudi v smeri podaljšanja roka za plačilo korekcij (vsaj 
na 90 dni), moţnost za dodatno zadolţitev preko zakonsko določene za potrebe plačila korekcij 
(dopolnitev predloga ZJF) itd. V skladu s predlogi bo SVRK pripravil nov osnutek pogodbe in ga 

občinam poslal v pregled.  
 
Kakšen bo osnutek pogodbe za sofinanciranje, je sicer pomembno tudi z vidika vseh nadaljnjih 

projektov, ki se bodo odvijali v finančni perspektivi 2014-2020. 
 
Sestanka o subvencioniranju najemnin v trţnih stanovanjih – 1. 6. 2016, 14. 7. 2016 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je prvi sestanek na temo subvencioniranja najemnin v trţnih 
stanovanjih sklicalo v začetku junija, in sicer s predstavniki Ministrstva za delo, druţino, socialne zadeve 

in enake moţnosti in predstavniki zdruţenj občin. Z Zakonom o ukrepih za uravnoteţenje javnih financ 
občin, ki je delno razveljavil tretji odstavek 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je 
zakonodajalec ukinil subvencijo najemnine za najemnike v trţnih in hišniških stanovanjih do višine 

neprofitne najemnine. Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je določba v neskladju z Ustavo RS. 
 
Da je določba problematična, se je sicer pokazalo ţe kmalu po njeni uveljavitvi, MOP pa je ţe pred 

odločitvijo Ustavnega sodišča sklical sestanek na to temo. Na junijskem sestanku so bile identificirane 
številne anomalije ureditve subvencioniranja najemnin, tako v neprofitnih kot trţnih stanovanjih. Kot so 
navedli predstavniki MOP, imajo pomisleke glede obračunavanja najemnin, občine ne MOP niso stranke 

v postopku, dogaja se, da prosilci v posameznih občinah zavračajo ne profitna stanovanja in gredo rajši 
v trţna, veliko trţni stanovanj ni točkovanih, za trţno stanovanje se da le vloga za subvencijo, nihče ne 
preverja socialnega stanja prosilca itd. Podpredsednica ZOS Jasna Gabrič je opozorila, da niso 

določene omejitve višine trţne najemnine, nadalje je bilo s strani občin opozorjeno, da nimajo diskrecije, 
da v primeru nezmoţnosti plačila najemnine upravičenca premostijo v manjše stanovanje, ni določen 

standard stanovanja (minimalna kvadratura), višina subvencij neprofitnih stanovanj naj se spremeni, da 
bodo pokriti stroški, problematična je odgovornost stanovanjskega sklada  za obveznosti neplačnika itd.   
 

Na sestanku je bilo sklenjeno, da se v okviru Ministrstva za delo ustanovi delovna skupina (MDDSZ, 
MOP, zdruţenja občin, CSD, MJU, MF), ki naj bi uredila situacijo zaradi odločbe Ustavnega sodišča, 
prav tako pa se pripravi rešitve za nov Stanovanjski zakon. V skladu z Nacionalnim stanovanjskim 

programom je predvidena uvedba stanovanjskega dodatka kot socialnega transfera.  
 
Podpredsednik ZOS Jurij lep je opozoril na stroškovni vidik razveljavljenje določbe in predstavnike 

Vlade pozval k zagotovitvi sredstev iz tega naslova (prilagoditev višine povprečnine). Ker je bil sestanek 
namenjen ukrepom za zniţevanje stroškov delovanja občin, je bilo s strani ZOS opozorjeno tudi na 
nerealiziran ukrep glede neodplačnosti sluţnosti in stavbnih pravic na vodnih in priobalnih zemljiščih.  

 
Na drugem sestanku sredi julija smo nato iskali normativne rešitve za ureditev, ki bo  zadostila o dločbi 

Ustavnega sodišča RS. Opozorjeno je bilo, da je občinam nujno potrebno omogočiti dostop do podatkov 
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upravičencev do subvencije. Spremeniti bi bilo potrebno vrednost točke, ki se ţe dolgo ni valorizirala. 
Subvencija se mora pridobiti po izdani določb i, drugače občine plačujejo vnaprej. Prva tako je bilo 
poudarjeno, da bi se v primeru, ko je upravičencu ponujeno neprofitno stanovanje in ga ta zavrne ter gre 

v trţno stanovanje, subvencija ukinila. MOP bo na podlagi tokratne razprave pripravil osnutek do ločb. 
 
Sestanek o predlogu novele Zakona o kmetijstvu – doniranje hrane – 23. 6. 2016 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog novele Zakona o kmetijstvu, med 
drugim ţelijo v njem urediti tudi področje doniranja hrane: način in pogoje za doniranje hrane, pogoje za 
podporo delovanja humanitarnih organizacij in lokalnih skupnosti, opredelitev donatorjev in posrednikov, 

ki razdeljujejo hrano, podaja pravno podlago za sprejem izvedbenih predpisov.  
 

Hrana, ki jo donatorji (trgovske verige) podarjajo, mora biti varna, kakovostna, neoporečna. Trgovske 
verige po koncu odpiralnega časa hrano zapakirajo, shranijo, prostovoljci jo prevzamejo in v veliko 
primerih tudi shranijo v prostorih lokalnih skupnosti oz. prostorih Rdečega kriţa. Ta hrana (kruh, sadje, 

zelenjava, mlečni izdelki, mleko, toplopeka…) se zjutraj razdeli socialno ogroţenim oz. se uporabi za 
pripravo hrane v razdelilnicah hrane. Prostori, kjer se hrana hrani, pogosto tehnično niso ustrezno 
opremljeni. MKGP bo preko javnega razpisa razdelili določena sredstva za tehnično in prostorsko 

izvedbo aktivnosti razdeljevanja hrane, za katera bodo lahko kandidirale (tudi) občine.  
 
Predlog ureditve občinam daje moţnost, da se vključijo v proces razdeljevanja hrane, zato predlagani 

ureditvi ne nasprotujemo, smo pa opozorili, da predlagana rešitev občinam ne sme prinesti novih 
kadrovskih in finančnih obremenitev, če za to ni zagotovljenih sredstev.  

 
Usklajevanja glede predloga novele Zakona o zdravstveni dejavnosti – 8. 7. 2016, 22. 7. 2016, 7. 
12. 2016 

Na Ministrstvu za zdravje je bil 8. julija prvi usklajevalni sestanek glede predloga novele Zakona o 
zdravstveni dejavnosti. Predstavniki občin smo opozorili na neustrezno voden postopek priprave 
predloga zakona in nepravočasno vključevanje  predstavnikov občin v postopek usklajevanja predloga 

zakona. Predlog novele ZZDej je bil v javni obravnavi oktobra 2015. Zdruţenja občin smo podala pisne 
pripombe, odziva, v kolikšni meri so bile pripombe, če sploh, upoštevane, nismo prejeli. Od takrat je  bil 
predlog zakona deleţen precejšnjih sprememb, novo verzijo predloga zakona pa smo prejeli teden dni 

pred sestankom, kar je bilo odločno premalo za celovito pripravo pripomb. Glede na obseţnost 
sprememb bi pričakovali, da bi se ponovno odvila javna obravnava. Predstavniki občin smo zahtevali še 
dva tedna za pripravo pripomb in dodaten usklajevalni sestanek.  

 
Predlog zakona je bil sicer obravnavan tudi vsebinsko.Nov predlog novele ZZDej je bistveno bolj 

obseţen kot prva verzija, dodatne spremembe se nanašajo na ureditev dovoljenj za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti, ureditev glede  dela zdravnikov zunaj javnih zavodov, nadzor in oglaševanje. 
Predlog novele pa sicer prinaša tudi bolj podobno ureditev koncesijskih razmerij (podeljevanje, časovna 

komponenta). 
 
Predstavniki ZOS smo med drugim opozorili, da določila glede podelitve koncesij niso jasno določena, 

saj so vsebovana v več predpisih: poleg predlagane podrobnejše ureditve v Zakonu o zdravstveni 
dejavnosti to področje urejata še Zakon o javno zasebnem partnerstvu oz. Zakon o upravnem postopku. 
Prav tako smo opozorili, da se ne strinjamo s predvidenim poseganjem zakona v razpolaganje s 

preseţki poslovanja zavoda. V zvezi s tem smo izpostavili, da bi bilo potrebno v zakonu določiti tudi 
pravice ustanovitelja zavoda (potrjevanje poročil, planov dela, finančnih načrtov). Prav tako je bila 
izpostavljena problematika ţe podeljenih koncesij in zagotovitev kontinuiranega dosedanjega izvajanja, 

obdobje podelitev koncesij itd. 
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Na drugem sestanku se je veliko debate odvilo okoli opredelitve zdravstvenega doma. MZ namreč ţeli, 
da se poveča moč zdravstvenih domov iz organizacijskega vidika. Zastavlja se vprašanje, ali je dovolj, 
da zdravstveni dom določene dejavnosti organizira ali jim mora tudi sam dejansko zagotav ljati. Glede 

omejitve trajanja koncesije (15 let) so bili podani pomisleki, da zna biti ta čas tudi prekratek; predstavniki 
MZ so zatrdili, da je ta določba še odprta.  
 

Glede dikcije, da se poraba preseţka zdravstvenega doma lahko porablja le za opravljan je in razvoj 
zdravstvene dejavnosti, MZ pojasnjuje, da ţelijo preprečiti, da bi se preseţek, torej sredstva iz 
prispevkov v zdravstveno blagajno, nenamensko porabljal npr. za ceste. Predlagajo dikcijo, kot je 

predvidena za nov Zakon o lekarniški dejavnosti, torej poraba preseţka za solventno in likvidno 
poslovanje javnega zavoda, investicije ter za razvoj in uvajanje novih zdravstvenih dejavnosti.  

 
V decembru smo se predstavniki občin in Ministrstva za zdravje sestali še na tretjem usklajevanju 
glede predloga noveleZZDej. Ministrstvo je umaknilo iz zakona člen o porabi preseţkov, saj bo to 

urejeno v finančnih predpisih v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu. Koncesije se bodo lahko 
podeljevale za obdobje do 30 let, vezane pa bodo na odgovornega nosilca zdrav stvene dejavnosti. 
Opozorili smo tudi na neustreznost določbe, da se konkretna koncesija podeljuje z odlokom, ki ga 

sprejme občinski svet. Določba je neustrezna tudi zato, ker je včasih potrebno odreagirati zelo hitro, 
sprejemanje odloka pa terja daljše časovno obdobje. Ministrstvo vztraja, da mora biti koncesijski akt v 
obliki odloka. 

 
Ponovno je bilo tudi opozorjeno, da bodo teţave v postopku podeljevanja koncesij, saj ga ureja več 

predpisov (ZZDej, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, ZUP). Ministrstvo vz traja pri svojem, pri čemer 
se sklicujejo tudi na mnenje zakonodajno pravne sluţbe, obljubljajo pa, da bodo izdelali navodila, kako 
voditi postopek, prav tako se zavezujejo k izvedbi izobraţevanj na to temo.  

 
Glede predloga novele ZZDej smo predstavniki občin zaključili, da k predlogu ne moremo dati soglasja, 
ker ureja le parcialne rešitve in ne vsega, kar bi bilo potrebno urediti. Kot je bilo razumeti predstavnice 

ministrstva, se bo postopek sprejemanja zakona nadaljeval.  
 
Predstavniki občin smo ministrstvo sicer opozorili tudi Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 

pregledne sluţbe, za katerega ţe dolgo podajamo pobude, da se spremeni, in sicer glede financiranja in 
izobrazbe zdravnikov oglednikov. Ministrstvo tudi sprašujemo, zakaj se o izvaja samo v dveh 
bolnišnicah, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Mnenja smo, da bi to morale izvajati vse bolnišnice, da bi na 

ta način lahko zmanjšali stroške. 
 

Sestanek o noveli Zakona o organiziranosti in delu o policiji ter migracijah – 22. 8. 2016 
Na Ministrstvu za notranje zadeve smo se predstavniki občin udeleţili sestanka glede predloga novele 
Zakona o organizaciji in delu v policiji, drţavni sekretar Boštjan Šefic pa nas je tudi seznanil s situacijo 

glede migracij in pripravah drţavnih organov.  
 
Predlog novele zakona predvideva dodatni pravici za druţinske člane policista, ki izgubi ţivljenje pri 

opravljanju operativnega ali drugega nevarnega dela, med drugim prednost pri vpisu v vrtec ter 
povračilo stroškov vrtca. Predstavniki zdruţenje občin smo pri tem  poudarili, da ne nasprotujemo 
prednostnemu vpisu otrok v vrtec, se pa ob tem vzpostavlja vprašanje enakosti drugih poklicev, ki so 

podobno izpostavljeni. Šefic odgovarja, da so se sicer ţe v preteklosti zavzemali, da bi prišlo do splošne 
ureditve za podobne poklice, vendar pobude niso bile uspešne, zato so se odločili za policiste to urediti 
v svojem zakonu. Ob tem je povedal, da je v zadnjih dveh letih in pol prišlo do treh smrtni ţrtev, tudi 

povprečna starostna struktura policistov (44 let) pa govori v p rid temu, da bodo te pravice redko prišle v 
poštev. Glede dodatnih finančnih bremen, na katere smo opozorili, pa Šefic odgovarja, da plačilo vrtca 

ne bo šlo v breme občin, ampak MNZ. Upravičenec bo namreč plačal vrtec kot običajno, potem pa bo 
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zahteval njegovo povračilo od MNZ. Z dikcijo člena ţelijo tudi omejiti subvencijo na zneske, ki se 
financirajo za javne programe. 
 

Glede migracij je Šefic poudaril, da policija budno spremlja situacijo in spremembe, na podlagi česar 
pripravljajo načrt ukrepanja v primeru, da bi se tok nedovoljenih migracij proti Sloveniji okrepil. MNZ 
preučuje različne scenarije dogodkov, preverjajo logistiko. V juliji in avgustu sicer prihaja do ilegalnih 

migracij, vendar ne v večjem obsegu, kot se je dogajalo pred lanskim migrantskim  valom. V primeru 
povečanja potreb pa MNZ pričakuje pomoč zdruţenj občin in občin pri iskanju ustreznih lokacij, 
primernih za nastanitev migrantov. Glede 177 km ograje je povedal, da ta ostaja, da pa je del ograje v 

»pripravljenosti«. Sicer ne načrtujejo širitve ograje, v primeru večjih sprememb pa lahko pride do njene 
dopolnitve.  

 
Predlog za prenos nadzora nad prepovedjo kajenja občinskim redarjem – 24. 8. 2016 
Ministrstvo za zdravje je avgusta sklicalo usklajevalni sestanek s predstavniki zdruţenj občin in 

občinskih redarjev, na katerem so ţeleli preveriti sprejemljivost predloga za prenos izvajanja nadzora 
nad prepovedjo kajenja na pripadajočih funkcionalnih zemljišč javnih ustanov na občinske redarje. Ta 
določba je bila v Predlog zakona o omejevanju tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil med poetjem v 

javni obravnavi, vnesena na predlog Zdravstvenega inšpektorata RS. Kot enega od razlogov so navedli 
pomanjkanje zdravstvenih inšpektorjev, prav tako pa so občinski redarji (več) prisotni na terenu, kjer bi 
se nadzor izvajal. Občinski redarji bi tako nadzorovali prepoved kajenja na pripadajočih funkcionalnih 

zemljiščih šol, vrtcev, fakultet, zdravstvenih domov, kot so dostopne poti, dovozi z vhodi, zelenice in 
igrišča. Globe, ki bi jih izrekali, bi bile vir občinskih proračunov. 

 
Predstavniki občin in redarjev smo opozorili na številne pomanjkljivosti predloga. Kot prva pripombe je 
bilo izpostavljeno dejstvo, da gre za novo nalogo, ki se prenaša na občine, ki bi jo bilo treba finančno 

ovrednotiti, hkrati pa bi se morala odraziti tudi v povprečnini. Ob tem je bilo poudarjeno, da globa ne 
more biti ustrezno nadomestilo za dodatno nalogo. Tudi sicer smo izrazili nasprotovanje prenosu 
pristojnosti na občine, saj to postaja vse pogostejša praksa drţave.  

 
Razlog za nasprotovanje predlogu je tudi Zakon o občinskem redarstvu, v katerem so opredeljene 
pristojnosti občinskih redarjev, med katere pa ni mogoče šteti nadzora nad prepovedjo kajenja. Prav 

tako je bilo opozorjeno, da so občinski redarji omejeni glede pooblastil npr. redar ne more kaznovati 
mladoletnika, ampak lahko le poda obdolţilni predlog itd. Pomanjkljiva je tudi opredelitev funkcionalnega 
zemljišča. 

 
Ministrstvo za zdravje bo preverilo, ali je z vidika ostale zakonodaje prenos pristojnosti nadzora na 

občinske redarje sploh mogoč in v skladu s tem tudi postopalo v nadaljnjem postopku.  
 
Usklajevalni sestanek glede priporočil za ureditev sistema NUSZ – 5. 9. 2016 

Po sklepu Vlade RS so pristojna ministrstva v sodelovanju z zdruţenji občin pripravljala sistem ska 
priporočila za ureditev sistema NUSZ. Na sestanku 5. septembra se je osnutek priporočil usklajeval s 
prispelimi pripombami. Udeleţenci sestanka so se strinjali, da se sistem nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča ne sme enačiti s sistemom davka na nepremičnine, saj je temelj obeh dajatev 
različen in iz tega tudi izhajajo razlike, katere se ţeli zmanjšati oz. odpraviti z navedenimi priporočili. Na 
podlagi usklajevanj bo besedilo priporočil prilagojeno. Ko bodo priporočila potrjena s strani pristojnih  

ministrstev, pa bodo tudi predmet posebne predstavitve za občine.  
 
Sestanek glede predloga novele Zakona o občinskem redarstvu – 8. 9. 2016 

Na Ministrstvu za javno upravo je bil septembra sestanek glede predloga novele Zakona o občinskem 
redarstvu. Dr. Roman Lavtar je predstavnike občinskih redarstev ter zdruţenj občin seznanil z novim, a 
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končnim besedilom predloga sprememb Zakona o občinskem redarstvu. Predlog zakona je bil deleţen 
številnih usklajevanj, tudi dveh medresorskih obravnav.  
 

Spremembe se nanašajo na opredelitev delovnih mest občinskih redarjev, opis novih delovnih mest pa 
bo urejen v spremenjeni Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih. Poleg tega se določbe nanašajo na pooblastila občinskih 

redarjev, med drugim na ugotavljanje identitete, zadrţanje osebe, uporabo prisilnih sredstev. Komisija 
za oceno uporabe prisilnih sredstev ne bo več redno delovno telo, ampak bo ţupan sklicana ob nastali 
situaciji. Umaknili so določbo, da mora komisija postopati po določbah ZUP, MJU predlaga, da komisija 

deluje po poslovniških določilih (sklic, sklepčnost, odločanje). Seja komisije bo zaprta za javnost, 
obvestilo o odločitvi bo javno. Občinsko redarstvo bo vodilo evidenco prisilnih sredstev, v kateri se bodo 

podatki vodili dve leti. 
 
Usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o pitni vodi – 14. 9. 2016 

Na Ministrstvu za zdravje je bil septembra 2016 usklajevalni sestanek na temo predloga nove Uredbe o 
pitni vodi med predstavniki ministrstva in predstavniki zdruţenj občin ter Zbornice komunalnega 
gospodarstva. Predlog Uredbe o pitni vodi je bil poleti v javni obravnavi, nanj pa smo se odzvali s 

pisnimi pripombami, ki so bile predmet pogovorov in usklajevanj.  
 
Med drugim je bilo opozorjeno, da se z novimi pojmi vnaša zmeda v pravni red: predpis MZ govori o 

malem vodovodu, MOP-ova Uredba o oskrbi s pitno vodo opredeljuje pojma zasebni in javni vodovod. 
MZ odgovarja, da je v njihovem predpisu bistvena kakovost vode in delitve iz MOP-ove uredbe ni. 

 
Predstavniki občin smo imeli največ pripombe glede določbe uredbe, ki ureja obveznosti občin v primeru 
oskrbe s pitno vodo z malimi vodovodi. Če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja 

nevarnost za zdravje ljudi, občina takoj seznani uporabnike s priporočilom o ravnanju v primeru, da 
voda predstavlja nevarnost za zdravje. Občina bi morala v ta namen določiti  tudi odgovorno osebo z 
ustreznimi znanji. Opozorili smo, da bodo občine teţko izvajale navedeno določbo, predstavniki 

zbornice pa poudarili, da je naloga upravljavcev, da o onesnaţenju obveščajo uporabnike. Izredno teţko 
pa bo določbo izvajati v primeru individualnih vodovodov. MZ sicer zatrjuje, da v tem primeru tudi ne gre 
za novo nalogo občin, saj so te obveznosti določne ţe  v Pravilniku o pitni vodi. 

 
Pogovor s predstavniki Računskega sodišča RS glede ureditve prostorskega načrtovanja – 22. 
11. 2016 

Na Računskem sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) izvajajo revizijo smotrnosti poslovanja, 
in sicer revizijo učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin, v kateri poleg 

preverbe samega postopka preverjajo tudi učinkovitost (predvsem časovno) nosilcev urejanja prostora 
pri podajanju smernic in mnenj. Pri predmetni reviziji so revidiranci posamezni nosilci urejanja prostora 
(NUP). O urejenosti revidiranega področja RS potrebuje številne informacije, zato so se obrnili tudi na 

ZOS in preko nas na občine. V ta namen je novembra 2016 bil sestanek predstavnikov RS in občin, kjer 
so slednji predstavili svo je poglede in izkušnje pri sprejemu občinskih prostorskih načrtov (OPN) ter 
podali mnenje o učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja.  

 
Nabor tem, o katerih je potekal pogovor, se je nanašal na:  

 kompleksnost postopka glede na veljavne pravne podlage, 

 umestitev okoljskega poročila oziroma CPVO (celovita presoja vplivov na okolje) v postopek 
priprave OPN, 

 vključevanje javnosti v postopek priprave OPN,  

 odzivnost NUP, 

 razloge, da nekatere občine še nimajo sprejetih OPN-jev, 

 učinkovitost urejanja priprave OPN. 
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Občine so predstavnikom RS na podlagi svojih izkušenj, s ponazarjanjem primerov iz prakse:  

 neenotno razumevanje hierarhije pravnih aktov s strani NUP,  

 odsotnost ali pa različne definicije oziroma interpretacije ključnih pojmov,  

 pomanjkljiva komunikacija med NUP,  

 neučinkovitost delovanja posameznih NUP, 

 teţave s proračunskim načrtovanjem sredstev zaradi dolţine postopka priprave in sprejema 

OPN (občine ocenjujejo, da povprečna doba sprejema traja 5,5 let),  

 zaradi časovne oddaljenosti zače tka in konca postopka sprejeti OPN za potencialne investitorje 
ni več primeren, 

 »zaviranje« postopka priprave OPN zaradi obstoječega načina umestitve CPVO v postopek,  

 strošek izvedbe OPN 

prikazale svoje nezadovoljstvo nad obstoječim postopkom prostorskega načrtovanja, zlasti pa nad 
delom posameznih NUP. Predstavnikom RS so občine zato podale predloge za izboljšave, ki bi lahko 
prispevale k večji učinkovitosti postopka prostorskega načrtovanja.  

 
MIZŠ pripravlja številne zakonske spremembe – 19. 12. 2016 
Drţavna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota je 19. decembra na pogovor povabila predstavnike občin, 

katerim je predstavila izhodišča sprememb zakonov s področja vzgoje in izobraţevanja, ki so v pripravi.  
 

Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja  spremembe Zakona o vrtcih, Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja in Zakona o izobraţevanju odraslih ter nov Zakon o 
vajeništvu. Prejeli so tudi zahtevo po obravnavi Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi 

potrebami ter Zakona o posebnih pravicah italijanske in madţarske narodne skupnosti.  
 
Predlog novele ZOFVI bo urejal financiranje zasebnih šol (sledi ustavni odločbi), ne bo več avtomatizma 

financiranja v primeru, ko bo zasebna šola dobila dovoljenje za izvajanje javno veljavnega programa, 
ampak bo morala izkazati, da program bogati javno šolstvo, izkazati bo morala kakovost programa. 
Spreminja se postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja (soglasje ministrstva), sprememba strukture 

sveta zavoda ni predvidena, čeprav smo predstavniki občina opozorili, da bi bilo to nujno. Ministrstvo je 
sicer predlog v prvi osnutek zakona zapisalo, a so ga zaradi nasprotovanja sindikatov umaknili.  
 

Predvidena je odprava plačnih anomalij glede uvrstitve pomočnic vzgojiteljic  v plačne razrede: dvig za 
dva plačna razreda, omogočeno jim bo napredovanje kot pri strokovnih sodelavcih. Vpliv dviga plabo č 

predmet novih pogajanj o povprečnino. Pomočnice vzgojiteljic naj bi sicer nove plače dobile oktobra 
2017. 
 

Spremembe Zakona o izobraţevanju odraslih se dotikajo poloţaja ljudskih univerz. Občine ostajajo 
ustanoviteljice, ministrstvo od občin pričakuje, da bodo v skladu z razvojnimi dokumenti sprejemale 
letne načrte izobraţevanja. Ministrstvo bo del izobraţevanja opredelilo kot javno sluţbo in zadnjo tudi 

namenilo sredstva iz drţavnega proračuna oz. EU sredstev, finančna podpora pa bo namenjena 
ranljivim skupinam in ne financiranjem programov. Ministrstvo bo v tem zakonu urejalo le svoje področje 
izobraţevanj, druga področja (kmetijstvo, kolje, sociala…) ostajajo predmet urejanja drugih resorjev.  

 
V prihodnje se obetajo tudi spremembe Zakona o osnovni šoli, s katerim ţelijo urediti prevoze, poleg 

tega ţelijo razširjen program bolj navezati na obveznega in tudi s tem olajšati organizac ijo prevozov. 
 
Predlog novele Zakona o vrtcih je ţe šel skozi javno obravnavo, ki se je zaključila 9. decembra. V ZOS 

smo nanj podali pisne pripombe. Predlog bo predmet nadaljnjih usklajevanj, ministrstvo pa ţeli, da gre v 
nadaljnji vladni postopek konec januarja 2017. 
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10. SODELOVANJE V PROJEKTIH 

 

PROJEKT AVSTRIJSKO - SLOVENSKI INTELIGENTNI TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER 
(AS-IT-IC) 
Na razpisu INTERREG SLOVENIJA - AVSTRIJA je bil uspešen tudi projekt Avstrijsko -Slovenski 

Inteligentni Turistično Informacijski Center - AS-IT-IC pri katerem sodeluje, poleg ostalih partnerjev, tudi 
Zdruţenje občin Slovenije. 
  

Turisti teţko dobijo vsebinsko povezane informacije še posebej o skupnih avstrijsko -slovenskih 
ponudbah. Turistični uradi običajno predlagajo pripravljene nacionalne oglede, zato turisti ne obiščejo 

vseh lokacij, ki jih zanimajo, ponudniki storitev pa privabijo manj obiskovalcev.  
 
Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistični informacijski center - mreţo 

ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in drţavljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z 
namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.  
Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med 

ponudniki turističnih storitev.  
 
Glavni rezultat projekta bo AS-IT-IC.  

 
Sistem bo turistom pomagal pri načrtovanju njihovih čezmejnih obiskov, jih spodbujal k odkrivanju manj 

znanih zanimivosti in jim omogočal kvalitetnejše izpolnjevanje ţelja kot obstoječi sistemi. Lokalne 
skupnosti bodo obiskovalcem učinkoviteje ponujale lokalne storitve in informacije, npr. organizator lahko 
vključi obisk obrtnika/umetnika glede na ţelje in tako poveča prodajo. Turistični delavci bodo dobili boljši 

in kvalitetnejši dostop do globalnih turistov. Novi pristop je predvsem integracija virtualnih in človeških 
storitev iz Avstrije in Slovenije v enotno funkcionalnost, ki bo zagotovila boljše informiranje, privabila več 
turistov in podaljšala njihove obiske. 

 
S projektom skupina prične s 1. 7. 2016 in konča 30. 6. 2019. 
 

Ostali partnerji pri projektu so Inštitut Joţef Stefan, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne 
programe SPOTUR Slovenj Gradec, Technise Univesität Graz -Institut für Softwaretechnologie in Graz 
Tourismus und Stadtmarketing GmbH. 

 
 

11. IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 2016 
 
11.1 CILJI IZOBRAŢEVANJA IN INFORMIRANJA V LETU 2016 

 
Ciljna skupina izobraţevanj in informiranj so bile tako kot v preteklih letih vse občine na območju 
Republike Slovenije in tudi druga zainteresirana javnost, ki jo zanima določeno področje delovanja 

občin.   
 
2016 smo se na zdruţenju trudili, da bi še izboljšali storitev izobraţevanja in informiranja. V letu 2016 

smo pristopli k intenzivnejšemu organiziranju delavnic, katerih namen je de lo na konkretnih primerih in 
sitaucijah. S temi storitvami ţeli zdruţenje ozaveščati tako javne usluţbence občinskih uprav kot tudi 
drugo zainteresirano javnost o: 

 vsebini in implementaciji zakonov in podzakonskih predpisov s področja lokalne samouprave in  
regionalne politike; 
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 vsebini zakonov in podzakonskih predpisov z delovnega področja ministrstev v delu, ki se 
nanašajo na izvajanje nalog občin; 

 drugih vsebinah,  s katerimi se občine oz. njihovi zaposleni vsakodnevno srečujejo pri svojem 

delovanju. 
  

Trudili smo se, da so imeli vsi zainteresirani prek spletne strani zdruţenja, elektronske pošte, obeh 
glasil, seminarjev, posvetov in različnih predstavitev moţnost dostopanja do aţurnega in kakovostnega 
informiranja ter izobraţevanja.  

 
2016 je Ministrstvo RS za javno upravo delno sofinanciralo program izobraţevanja in informiranja ZOS.  
 

11.2 DNEVNO IZOBRAŢEVALNO INFORMIRANJE V LETU 2015 
 
ZOS ima vzpostavljen kakovosten in aţuren sistem dnevnega informiranja. V tajništvu zdruţenja se 

dnevno spremlja vse medije - tako elektronske kot tiskane, spletne strani drţavnih organov (Vlade RS, 
ministrstev, Drţavnega zbora RS, Drţavnega sveta RS, Informacijskega pooblaščenca in drugih), 

Ustavnega sodišča RS, Računskega sodišča RS in tujih sorodnih ustanov in ustanov EU.  
 
V letu 2016 so aktivnosti rednega informiranje občin potekale:  

 prek spletne strani zdruţenja (http://www.zdruzenjeobcin.si), kjer so bile objavljene vsaj tri 
informacije dnevno, lahko pa tudi več, odvisno od aktualnih dogodkov na različnih področjih 
(aktualni javni razpisi, pomembni dogodki, ki zadevajo občine in regionalne politike, predpisi s 

področja lokalne samouprave ali so se dotikali tega področja v določenih določbah in so bili 
pomembni za občine);  

 s posredovanjem aţurnih informacij na elektronske naslove občin. Na ta način smo se trudili 
zagotavljati še boljšo informiranost zaposlenih na občinah o aktualnih dogodkih. Elektronska 
sporočila so vsebovala informacije s področja lokalne samouprave in regio nalne politike ter tudi 

informacije z mednarodno vsebino.  
 
11.3 MESEČNO IZOBRAŢEVALNO INFORMIRANJE V LETU 2016 

 
2016 je zdruţenje nadaljevalo z rednim izdajanjem elektronskega mesečnega glasila Mesečni utrip, 
katerega namen je v strnjeni obliki podatki ključne informacije o o delu zdruţenja in obveščanje občin o 

vsebini različnih pravnih aktov, ki so v tistem trenutku aktualni. Tako so bile občine tako še dodatno 
obveščene o tem, v kakšni fazi sprejemanja so posamezni akti (zakoni, uredbe, pravilniki, prog rami) in o 

vseh dogodkih, povezanih s sprejemanjem zakonodaje (seje, predstavitve).  
 
Skladno z dosedanjo prakso smo v tajništvu zdruţenja elektronsko glasilo Mesečni utrip objavljali vsak  

zadnji dan v mesecu, razen avgusta, in ga preko elektronske pošte p ošiljali občinam. Prav tako pa ga 
redno objavljamo na spletnih straneh zdruţenja, kjer v zadnjem letu beleţimo povečano število branja 
glasila. 2016 je izšlo 11 številk Mesečnega utripa.  

 
Obseg glasila je vsak mesec odvisen od aktualnega dogajanja na vseh področjih, ki tako neposredno 
kot posredno vplivajo na področje dela lokalne samouprave doma in v tujini.  

 

11.4 TRIMESEČNO IZOBRAŢEVALNO INFORMIRANJE V LETU 2016 
 

2016 smo na zdruţenju na področju trimesečnega izobraţevalnega informiranja sledili ţe ustaljeni 
praksi izdajanja tiskanega časopisa Glas občin, ki ga zdruţenje izdaja v nakladi 1000 izvodov. 2016 
smo izdali dve številki časopisa. 

 

http://www.zdruzenjeobcin.si/
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Izdani številki sta obsegali 48 oziroma 60 strani. Časopis smo brezplačno poslali na naslove slovenskih 
občin, vladnih sluţb in ministrstvom, poslancem, drţavnim svetnikom in drugi zainteresirani javnosti. 
Dostopen pa je tudi na spletnih straneh zdruţenja.  

 
V časopisu smo v sodelovanju s predstavniki vladnih in nevladnih organizacij, predstavili strokovne 
članke in obširnejše informacije o konkretnih aktualnih zadevah, ki se pojavljajo na področju dela občin. 

Redno smo pripravljali tudi prispevke s področja mednarodnih zadev.  
 
11.5 SEMINARJI IN POSVETI V LETU 2016 

 
Zdruţenje je 2016 organiziralo 38 izobraţevanj, od tega 16 seminarjev, šest posvetov in 16 različnih 

delavnic (nekatere so bile ponovljene večkrat). Izobraţevanja smo organizirali v sodelovanju z 
ministrstvi, vladnimi sluţbami in podjetji ter z drugimi reprezentativnim zdruţenjem.  
 

Z izobraţevanji smo predstavnikom občin in drugi zainteresirani javnosti ţeleli predstaviti najbolj 
aktualne in pereče teme, tako da so bili le -ti o vsem seznanjeni. V letu 2016 smo intenzivneje pristopili k 
organizaciji delavnic, saj smo ţeleli določene vsebine še bolj pribliţati zapo slenim na občinah, spet z 

drugimi še bolj pomagati pri razreševanju problemov in tudi optimizaciji stroškov.  
 
V letu 2016 se je izobraţevanj udeleţilo kar 1.096 predstavnikov občin in druge zainteresirane javnosti.  

 

 
 
 

 
Seminarji 2016: 

1. Kaj prinaša nov ZJN-3 – praktični vidik za naročnike (14. 1. 2016) 

2. Priprava na zaključni račun občin za leto 2015 (20. 1. 2016)  
3. Ekoremediacije - učinkovite in varčne metode za čiščenje odpadne vode in obdelavo 

komunalnega mulja (11. 2. 2016) 

4.  
5. Uspešna priprava notranjih pravnih aktov v občinah (23. 3. 2016) 
6. Energetska prenova stavb v lasti občin v prihodnjih letih (10. 3. 2016) 

7. Teoretično in praktično o izvršbi (19. 4. 2016) 
8. Drţavne pomoči in izvajanje gospodarskih javnih sluţb (26. 5. 2016) 
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9. Predstavitev novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (12. 5. 2016) 
10. Od idejne zasnove do izvedbe EU projektov (23. 6. 2016) 
11. Priprava in izvrševanje občinskega proračuna (7.7.2016) 

12. Čari protokola – priprava na poslovni in slavnostni dogodek v občini (29. 9. 2016) 
13. Aktualne teme na področju DDV v občinah (27. 10. 2016) 
14. Krizne situacije in afere na občinskem parketu (11.11.2016) 

15. Financiranje občin v letih 2017 in 2018 ter prihajajoče spremembe na področju javnih financ 
(15.11.2016) 

16. Priprava na zaključni račun za leto 2016 in novosti za leto 2017 na področju plač, 

računovodstva ter davčnih predpisov (17.11.2016) 
 

Delavnice 2016: 
1. Izdelava vzorčnih notranjih pravil (2. 2., 9. 2., 1. 3., 15. 3. 2016) 
2. Izdelava pravilnikov o sofinanciranju programov in projektov za področja športa, kulture in 

ostalih društev (28.1., 4.2., 11.2.2016) 
3. Ocenjevanje in napredovanje javnih usluţbencev (3. 3. 2016)  
4. Inšpekcijski nadzor na podlagi ZJU in ZSPJS v povezavi z ZLS v praksi (12. 4. 2016)  

5. Vpeljava vzorčnih notranjih pravil v občine (21. 6., 5. 7., 12. 7. 2016)  
6. Ocenjevanje in napredovanje javnih usluţbencev, zaposlovanje in sistemizacija (6. 10. 2016)  
7. Dobre prakse za uspešno izvedbo projektov (25. 10. 2016) 

8. Direktorji v javnem sektorju, dodatki, delovna uspešnost, poloţajni dodatek (10.11.2016)  
9. Predstavitev vzorčnih no tranjih pravil (20.12.2016) 

 
Posveti 2016: 

1. Novosti pri koriščenju sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (22. 2. 2016)  

2. Posvet o delovanju SOU (23.3.2016) 
3. Predstavitev določil predloga Zakona o javnih usluţbencih (15. 4. 2016) 
4. Priprava kadrovskega načrta in akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 

(2.6.2016) 
5. Predstavitev predloga novega Zakona o mnoţičnem vrednotenju nepremičnin (21. 9. 2016)  
6. Zdravje v občini (6. 12. 2016) 

 
 

12. MEDNARODNE AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 2016 

 
Slovenski delegaciji, v kateri so bili imenovani tudi predstavniki ZOS, sta se v letu 2016 udeleţili 

plenarnih zasedanj v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v Strasbourgu in v Odboru regij v Bruslju. 
Zasedanj Odbora regij se je udeleţeval tudi nacionalni koordinator, katerega naloge obsegajo podporo 
članom delegacije.  

 
12.1 ODBOR REGIJ 
Odbor regij je posvetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz 

vseh 28 drţav članic. Predstavniki lahko prek Odbora regij predloţijo mnenja o predpisih EU, ki 
neposredno vplivajo na regije in mesta. 
 

Delo Odbora regij 
OR omogoča regijam in mestom, da formalno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in tako zagotovijo, 
da se upoštevajo mnenja in potrebe regionalnih in lokalnih organov: 

 Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament se morajo z OR posvetovati pri 
oblikovanju zakonodaje o vprašanjih, ki zadevajo  lokalne in regionalne organe - denimo 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_sl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_sl.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_sl.htm
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zdravstvo, izobraţevanje, zaposlovanje, socialna politika, ekonomska in socialna kohezija, 
promet, energija in podnebne spremembe; 

 če se ne posvetujejo, se lahko Odbor regij pritoţi na Sodišču EU; 

 ko OR prejme zakonodajni predlog, pripravi in sprejme mnenje, ki ga pošlje ustreznim 
institucijam EU; 

 OR izdaja mnenja tudi na lastno pobudo. 

 
Sestava Odbora regij 
Odbor regij ima z vstopom Hrvaške v EU, od 1. 7. 2013 dalje, 353 članov in enako število namestnikov, 

ki prihajajo iz 28 drţav članic EU. Člani odbora regij so izbrani zastopniki iz lokalnih in regionalnih 
organov (predsedniki regij, ţupani, predsedniki občinskih in regijskih svetov). Vsaka drţava 

predlaga svoje člane Odbora regij za petletno obdobje z moţnostjo podaljšanja, imenuje pa jih Svet EU. 
Število članov je odvisno od števila prebivalcev drţave.  
 

Člani odbora iz ene drţave sestavljajo nacionalno delegacijo, ki odraţa uravnoteţeno politično, 
geografsko, regionalno in lokalno zastopanost svoje drţave.  
 

Slovenska nacionalna delegacija 2015-2020  
26. 1. 2015 je Svet EU sprejel sklep, s katerim so bili za petletno obdobje imenovani člani in nadomestni 
člani OR iz Republike Slovenije.  

 
ČLANI 

PETER BOSSMAN, ROBERT SMRDELJ, DR. IVAN ŢAGAR, FRANCI ROKAVEC, ANDREJA 

POTOČNIK, MAG. ALEKSANDER JEVŠEK, JASNA GABRIČ 

NAMESTNIKI 

MIRAN SENČAR, DR. TOMAŢ ROŢEN, GREGOR MACEDONI, BRANKO LEDINEK, ANTON KOKALJ, 

MOJCA STJEPANOVIČ ČEMAS 

 

Za vodjo delegacije za obdobje 2015 – 2020 je bil predlagan in potrjen dr. Ivan Ţagar, za njegovo 
namestnico pa Andreja Potočnik. 
 

Člani odbora iz svojih vrst imenujejo predsednika za obdobje dveh let in pol. 
 

Organizacija dela Odbora regij  
Odbor regij ima vsako leto pet do šest plenarnih zasedanj, na katerih se določa njegova splošna politika 
in sprejemajo mnenja. Člani Odbora regij so razporejeni v strokovne komisije, katerih naloga je pripraviti 

plenarna zasedanja, in sicer: 
 CIVEX – drţavljanstvo, upravljanje, institucionalne in zunanje zadeve (Peter Bossman, 

mag. Aleksander Jevšek, Robert Smrdelj, Anton Kokalj, Branko Ledinek); 

 COTER – politika teritorialne kohezije in proračun EU (Robert Smrdelj, dr. Ivan Ţagar, 

Andreja Potočnik, Gregor Macedoni, Miran Senčar);  

 ECON – ekonomska politika (Peter Bossman, Andreja Potočnik, dr. Tomaţ Roţen, Mojca 

Čemas Stjepanovič; 

 ENVE – okolje, podnebne spremembe in energija (dr. Ivan Ţagar, Jasna Gabrič, Anton 

Kokalj); 

 NAT – naravni viri, vključno s kmetijstvom (Franci Rokavec, mag. Aleksander Jevšek, Miran 

Senčar, Branko Ladinek); 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_sl.htm
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 SEDEC – socialna politika, izobraţevanje, zaposlovanje in kultura (Jasna Gabrič, Franci 

Rokavec, Gregor Macedoni, dr. Tomaţ Roţen, Mojca Čemas Stjepanovič).  

 
Vsaka komisija ima pribliţno sto članov (vsak član lahko deluje v dveh komisijah), administrativno 

podporo pa ji zagotavlja tajništvo v okviru uprave. Predsedstvo OR pri delu podpira tudi posebna 
komisija za finančne in upravne zadeve (CAFA).  
 

Odbor v zvezi s konkretno temo oblikuje mnenje, ki ga Svet Evrope in Evropska komisija nista dolţna 
upoštevati. Odbor regij lahko za mnenje zaprosi tudi Evropski parlament. Glavnino delovanja odbora 
predstavlja sodelovanje v procesu sprejemanja zakonodaje.  

 
Odbor regij je v letu 2016 imel pet plenarnih zasedanj: 

 

 116. plenarno zasedanje OR - 10 in 11. 2. 2016 
Člani Odbora regij so imeli v obravnavi šest mnenj in dva sklepa. Obravnavali so Resolucijo o letnem 

pregledu rasti 2016 ter Resolucijo o groţnjah shengenskemu območju.  
 
Prvi dan zasedanja je s člani Odbora regij razpravljal Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta, 

Beseda je tekla o prednostnih nalogah za leto 2016. Ronald Plasterk, nizozemski minister za notranje 
zadeve in odnose v kraljevini, pa je predstavil program nizozemskega predsedstva. Drugi dan 
zasedanja sta s člani Odbora regij izmenjala stališča Corina Creţu, komisarka za re gionalno politiko, in 

Tibor Navracsics, komisar za izobraţevanje, kulturo, mladino in šport.  
 

Na februarskem zasedanju so bila sprejeta mnenja glede naslednjih tem:  

- inovacije in posodobitev podeţelskega gospodarstva,  

- »letom prijazen« turizem,  

- integracija dolgotrajno brezposelnih na trg dela,  

- okvir Unije za zbiranje podatkov na področju ribištva,  

- kazalniki za teritorialni razvoj - BDP in več,  

- izvajanje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010-2018). 
 

 117. plenarno zasedanje OR – 7. in 8. 4. 2016 
Aprilsko zasedanje je bilo prvo po terorističnem napadu 22. marca 2016 v Bruslju. Ob minuti molka za 
ţrtve se je članom OR pridruţil tudi Ruby Vervoort, ministrski predsednik regijske vlade belgijske 

prestolnice. 
 
Na aprilskem zasedanju so bila med drugim sprejeta mnenja glede naslednjih tem:  

- krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naloţb,  

- skupna prizadevanja za rast in delovna mesta: vloga nacionalnih spodbujevalnih bank pri 

podpori naloţbenega načrta za Evropo, 

- okoljska zakonodaja EU: izboljšanje poročanja in skladnosti s predpisi,  

- spremljanje poročila petih predsednikov z naslovom Dokončanje evropske ekonomske in 

monetarne unije, 

- nov dogovor za odjemalce energije, 

- trgovina za vse – za odgovornejšo trgovinsko in naloţbeno politiko, 

- konkretni koraki za izvajanje agende EU za mesta, 

- izpopolnitev enotnega trga: več priloţnosti za prebivalstvo in gospodarstvo,  

- posodobitev pravil EU o avtorskih pravicah, 

- zaščita beguncev v njihovi regiji izvora: nov vidik,  

- program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020. 
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 118. plenarno zasedanje OR - 15. in 16. 6. 2016  
Na dnevnem redu zasedanja je bilo sedem mnenj in dve resoluciji.  Plenarnega zasedanja so se 

udeleţili tudi vsi člani slovenske delegacije.  
 
Prvi dan je komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta 

Bieńkowska skupaj s predsednikom valonske regije Paulom Magnettom in poslancem Edouardom 
Martinom razpravljala o mnenju Odbora regij glede jeklarskega sektorja v Evropski uniji. Jan Olbrycht, 

član Evropskega parlamenta, je govoril o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Ob koncu 
dneva je komisar za zdravje in prehrano Vytenis Andriukaitis predstavil stališča članov.   
 

Drugi dan plenarnega zasedanja je odbor regij gostil Mari Kiviniemi, namestnico generalnega sekretarja 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je govorila o temi z naslovom Trenutni in 
prihodnji izzivi za evropske regije in mesta.   

  

 119. plenarno zasedanje OR in 14. evropski teden regij in mest – 11. in 12. 10. 2016 

Najpomembnejše točke plenarnega zasedanja so bile: uresničevanje Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah po ratifikaciji v drţavah EU, steber socialnih pravic ter razpravi s 
podpredsednikom Komisije Ansipom o enotnem digitalnem trgu in podpredsednico Odbora Evropskega 

parlamenta za ustavne zadeve Danuto Hübner.  
 
Evropski odbor regij je peto plenarno zasedanje letos organiziral sočasno s 14. Evropskim tednom regij 

in mest, na katerem so sodelovali strokovnjaki s področja kohezijske politike, oblikovalci politike in 
projektni vodje vse Evrope. Štiridnevni program je zajemal 130 delavnic, dogodkov in obiskov različnih 
projektov. Plenarnega zasedanja se je udeleţila tudi slovenska delegacija.  

 
Na plenarnem zasedanju so lokalni in regionalni politiki sprejemali 14 mnenj:  
Uresničevanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah – teritorialni pristop h konferenci COP 

22 v Marakešu: mnenje je pripravil Francesco Pigliaru, predsednik deţele Sardinija; OR je glasoval o 
konkretnih predlogih za uresničevanje Pariškega sporazuma v praksi.  

 
Spodbujanje povezljivosti – enotni digitalni trg: septembra je Evropska komisija predstavila nove 
predloge za izboljšanje povezljivosti v Evropi. Mednje sodijo temeljita reforma telekomunikacijskih pravil 

EU, razvoj tehnologije 5G in brezţičnih omreţij ter dostop do povezav z izredno veliko količino 
gigabitov. Andrus Ansip, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za enoten digitalni trg, je 
spregovoril o novih pobudah in drugih zakonodajnih predlogih, o katerih so lokalni in regionalni politiki 

pripravili tri mnenja: 
• Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020 – pospešitev digitalne preobrazbe uprave  
• Digitalizacija evropske industrije – izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga  

• Evropska pobuda za računalništvo v oblaku – vzpostavljanje konkurenčnega podatkovnega 
gospodarstva znanja v Evropi  

 
Poenostavitev skladov ESI z vidika lokalnih in regionalnih oblasti: v mnenju, ki ga je pripravil Petr 
Osvald, član mestnega sveta Plzna, lokalni voditelji povzemajo svoja stališča o tem, kako zagotoviti, da 

se bodo skladi ESI uporabljali učinkoviteje in hitreje, ne da bi pri tem slabili boj proti zlorabam in 
podkupovanju. 
 

Drţavna pomoč in storitve splošnega gospodarskega pomena:  v središču mnenja, ki ga je pripravil 
Markus Töns, član deţelnega parlamenta Severnega Porenja–Vestfalije, je učinek nadzora EU na 
področju drţavne pomoči na javne storitve, ki se izvajajo na lokalni in regionalni ravni. Poročevalec 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
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poziva k poenostavitvi pravil o drţavni pomoči, pravni varnosti in večji proţnosti za lokalne in regionalne 
oblasti. Predlaga tudi, naj za socialne javne storitve ne veljajo zg olj konkurenčna in trţna pravila. 
 

Evropski steber socialnih pravic: po letih visoke brezposelnosti in varčevanja je Evropska komisija 
začela posvetovanje o evropskem stebru socialnih pravic. Osnutek mnenja OR je pripravil Heinz-
Joachim Höfer, ţupan mesta Altenkirchen. V njem navaja, da bi lahko z močno socialno zaščito 

pomagali drţavam članicam odpraviti socialne neenakosti in socialni damping, povišati socialne 
standarde ter utrditi cilje EU glede vključujoče in trajnostne rasti.  
 

Akcijski načrt EU za kroţno gospodarstvo: z akcijskim načrtom naj bi zagotovili, da bi EU dosegla 
napredek na poti do trajnostnega gospodarskega modela, ki prinaša rast in nova delovna mesta, hkrati 

pa spoštuje okolje. Mnenje je pripravila Babette Winter, drţavna sekretarka za evropske zadeve in 
kulturo v deţelni vladi Turingije. V njem je pozvala k večjemu poudarku na izobraţevanju in krepitvi 
ozaveščenosti, k ukrepom za spodbujanje obveznih zelenih javnih naročil, reviziji določb o okolju 

prijaznem oblikovanju ter večji uporabi davkov kot sredstva za podporo trgov s sekundarnimi 
surovinami. 
 

Strategija EU za ogrevanje in hlajenje: učinkovitejše ogrevanje in hlajenje, s katerim se porabi 50 % 
energije v EU, je odločilnega pomena za uresničitev energetskih ciljev EU. Mnenje je prip ravila Daiva 
Matonienė, članica mestnega sveta Šiauliaija, v njem pa regije in mesta EU pozivajo Komisijo, naj 

pripravi konkretnejša politična priporočila in pregleda sedanje mehanizme finančne podpore.  Lokalni 
voditelji tudi pozivajo k odpravi ovir za razvoj naprav in omreţij za soproizvodnjo toplote in električne 

energije. Komisija je sveţenj o energiji in varnosti predstavila februarja.  
 
Na plenarnem zasedanju so se sprejemala še naslednja mnenja: Akcijski načrt za DDV – vzpostavitev 

enotnega območja DDV v EU, Evropski sistem jamstva za vloge (ESJV), Pregled evropske sosedske 
politike, Letalska strategija in Načrt EU za kolesarjenje.  
 

 120. plenarno zasedanje OR – 7. in 8. 12. 2016 
Glavna tema decembrskega zasedanja Odbora regij so bile migracije. Skupščina lokalnih in regionalnih 
predstavnikov je na zasedanju med drugim sprejela tudi priporočila o Evropskem skladu za strateške 

naloţbe (EFSI), REMONTA, sodelovanju gospodarstva, o napotitvi delavcev kot tudi Direktivo o 
avdiovizualnih medijskih storitvah. Srečanja so se udeleţili tudi člani slovenske delegacije.  

  
Evropska unija mora reformirati svoje azilne sisteme,  vzpostaviti  jasnejše poti za zakonito priseljevanje 
in se bolj osredotočiti na vključevanje novincev,  je zaključil  evropski Odbor regij (OR) , v treh mnenjih, 

sprejetih 8. decembra. Skupščina evropskih lokalnih in regionalnih oblasti je dejala, da bi lahko bila 
Evropa in njene drţave članice dosti bolj učinkovite na vseh treh področjih – obravnavanje prošenj za 
mednarodno zaščito, omogočanju  zakonitega priseljevanj in pri vključevanje priseljencev – če bi tesno 

sodelovale z evropskimi regijami in mesti.  
 
V nadaljevanju je OR sprejel še naslednja mnenja o: nestanovitnosti cen kmetijskih proizvodov, turizmu, 

kjer ugotavljajo, da je Evropa kot turistična destinacija trenutno številka ena. V času, ko se je 
brezposelnost drastičnost povečala ostaja sektor potovanj in turizma eden vodilnih ustvarjalcev dela v 

Evropi in v svetu. V tem kontekstu lokalni politični voditelji predlagajo konkretne ukrepe k spodbujanju 
evropskih drţavljanov, da preţivijo počitnice v Evropi, s čimer tudi pridobijo občutek evropskega 
drţavljanstva.  

 
Člani delegacije odbora regij, pa so se udeleţili tudi dogodka Evropski vrh regij in mest 2016 – 
Bratislava, 8. in 9. 7. 2016 
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Odbor regij vsaki dve leti organizira Evropski vrh regij in mest. Na teh srečanjih se v razpravah o glavnih 
izzivih Evropske unije skupaj zberejo izvoljeni predstavniki regionalnih in lokalnih organov.  Vrh 
evropskih regij in mest  v 2016 je organiziral Odbor regij v soorganizaciji z bratislavsko regijo in mestom 

Bratislava. Dogodek je tudi sovpadal z začetkom slovaškega predsedstva EU, ki se je začelo 1. julija. 
Na vrhu in spremljajočih prireditvah se je zbralo prek 700 udeleţencev in članov OR.  
 

12.2 KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI  
 
1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope (CLRAE) kot 

svetovalno telo, ki je nadomestilo prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in regionalnih skupnosti. Kongres 
novim drţavam članicam pomaga pri praktičnem uresničevanju svojih prizadevanj za vzpostavitev 

učinkovite lokalne in regionalne samouprave.   
 
Vloga kongresa: 

 je glasnik evropskih regij in občin;  
 je forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih skup nosti pogovorijo o 

svojih teţavah, zdruţujejo svoje znanje in izkušnje ter vladam posredujejo svoja stališča;  

 svetuje Odboru ministrov in parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh pogledih lokalne in 
regionalne politike;  

 tesno sodeluje z drţavnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne vlade;  

 organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno vključevanje izredno 
pomembno za uspešno demokracijo;  

 pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v vsaki posamezni drţavi članici 
Sveta Evrope in v drţavah kandidatkah za članstvo ter pri tem zlasti skrbno spremlja izvajanje načel 
Evropske listine lokalne samouprave; 

 pospešuje učinkovitost organiziranosti lokalnih in regionalnih oblasti v vseh drţavah članicah Sveta 
Evrope, še zlasti v novih demokracijah; 

 pregleduje stanje lokalne in regionalne demokracije v drţavah članicah in v drţavah kandidatkah za 

članstvo;  
 razvija pobude, ki drţavljanom omogočajo učinkovito sodelovanje v lokalni in regionalni demokraciji;  
 zastopa interese lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju evropske politike;  

 spodbuja regionalno in čezmejno sodelovanje za mir, strpnost in trajnostni razvoj;  
 spremlja lokalne in regionalne volitve. 
 

Dvodomna skupščina 
Kongres je razdeljen na dva zbora: Zbor lokalnih skupnosti in Zbor regij. Dvodomna skupščina ima od 1. 

7. 2013, ko je v članstvo EU vstopila Hrvaška, 322 stalnih in 322 nadomestnih članov in vsi so izvoljeni 
predstavniki ene izmed več kot 200.000 lokalnih in regionalnih skupnosti v drţavah članicah Sveta 
Evrope. Zbora izmenoma izvolita predsednika kongresa za dveletni mandat.  

 
Kongres zaseda v Strasbourgu. Na zasedanju so lahko kot posebni gosti ali opazovalci navzoče tudi 
delegacije akreditiranih evropskih organizacij in nekaterih drţav nečlanic Sveta Evrope. Stalni odbor, v 

katerem so predstavniki delegacij vseh drţav, deluje v času med plenarnimi zasedanji kongresa.  
 
Kongres organizira svoje delo v štirih odborih, ustanovljenih na podlagi statuta. To so:  

 Institucionalni odbor, katerega naloga je predvsem pripravljanje poročil o napredku lokalne in 
regionalne demokracije v Evropi;  

 Odbor za kulturo in izobraţevanje, pristojen za medije, mladino, šport in komunikacijo;  

 Odbor za trajnostni razvoj, ki se ukvarja z okoljskimi zadevami, urejanjem prostora in 
urbanističnim načrtovanjem; 
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 Odbor za socialno usklajenost, ki rešuje vprašanja, povezana z zaposlovanjem, drţavljanstvom, 
odnosi v skupnosti, zdravjem ljudi in enakopravnostjo moških in ţensk.  

 

Člani slovenske delegacije v KLRO, katerim se je iztekel mandat v 2016, so bili:  

 članici v Zboru lokalnih oblasti: mag. Bernardka Krnc, Breda Pečan,  

 namestnik v zboru lokalnih oblasti: Marjan Kardinar 

 član v Zboru regij: Anton Leskovar, 

 namestnika v Zboru regij: Damijan Jaklin, Tina Andrejašič. 

 
Vodja slovenske delegacije je bila Bernardka Krnc, ţupanja Občine Šmarješke Toplice.  

 
Nova delegacija, imenovana 2016: 
 

ČLANICI SLOVENSKE DELEGACIJE V ZBORU LOKALNIH OBLASTI  

MAG. BERNARDKA KRNC, BREDA PEČAN 

NAMESTNIK 

MARJAN KARDINAR 

 
ČLANA SLOVENSKE DELEGACIJE V ZBORU REGIJ 

DR. VLADIMIR PREBILIČ 

NAMESTNIKA 

EVA ČERNIGOJ, PETER VERLIČ 

 

Vodja slovenske delegacije je Bernardka Krnc, ţupanja Občine Šmarješke Toplice.  
 
Delovni sestanki slovenske delegacije KLRO: 

 Prvi delovni sestanek slovenske delegacije KLRO – 15. 2. 2016 
Člani slovenske delegacije pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope so se sestali na 

delovnem sestanku 15. februarja 2016 na sedeţu ZOS v Ljubljani. Na sestanku so  člani in nadomestni 
člani delegacije govorili o načrtih odbora v tem letu oziroma v tem mandatu, o delu članov v posameznih 
odborih ter o udeleţbi na zasedanju KLRO od 21. do 23. marca v Strasbourgu.  

 

 Drugi delovni sestanek slovenske delegacije KLRO – 10. 10. 2016 
Dosedanja vodje delegacije mag. Bernardke Krnc je novim članom je na kratko predstavila dosedanje 

delo delegacije. V tej točki je izpostavila tudi ţeljo, da se v letu 2017 ponovno organizira predstavite 
Slovenije v KLRO. Oba člana sta se s predlaganim strinjala in podala tudi moţne predloge, s čim bi se 

lahko tokrat delegacija predstavljala (Slovenija - zelena destinacija, koncept Zelena Slovenija). Podan je 
bil tudi predlog, da se ob dogodku povabi tudi ţupane k sodelovanju oziroma da se organizira obisk 
Strasbourga v času predstavitve. Prisotni so uskladili udeleţbo na oktobrskem plenarnem zasedanju 

KLRO. Dogovorjeno je bilo, da se bodo plenarnega zasedanja udeleţili vsi člani delegacije in sekretarka 
delegacije. Hkrati so se člani tudi dogovorili, da ostane vodja delegacije še naprej mag. Bernardka Krnc. 
 

 Tretji delovni sestanek slovenske delegacije KLRO – 19. 12. 2016 
Namen decembrskega delovnega sestanka je bil dogovor o nadaljnjem delu delegacije in finančni okvir 

delovanja delegacije, posledično pa tudi predstavitve Sloveni je v Svetu Evrope. Z vsebinskega vidika 
naj bi predstavitev zajemala področje prostovoljstva, kot primer pa izjemno razvito prostovoljstvo 
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slovenskega gasilstva. Predstavitev bo v oktobru 2017. Člani delegacije so iskali tudi moţnosti za 
aktivnejše sodelovanje med delegacijo in Vlado RS ter delovanje delegacije v Kongresu.  
 

V letu 2016 sta potekali dve zasedanji KLRO, in sicer:  
 

 30. zasedanje KLRO – 22. do 24. 3. 2016 

Marca 2016 se je v Strasbourgu, v senci terorističnega napada v Bruslju, odvilo 30. plenarno zasedanje 
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Kongresa so se udeleţili tudi predstavniki 

slovenske delegacije, Bernardka Krnc, Breda Pečan in Anton Leskovar.  
 
Prvi dan zasedanja sta prof. Francesco iz podjetja Merloni in sodnik Vrhov nega sodišča Republike 

Hrvaške Marin Mrčela govorila o etiki in transparentnosti v drţavah članicah Sveta Evrope in o 
preprečevanju raznih oblik korupcije na lokalni in regionalni ravni. Predavatelja  in udeleţenci v razpravi 
so se strinjali z dejstvom, da so različne oblike korupcije »solzenje tkanine«  vsake drţave in da je nujen 

stalen nadzor ustreznih drţavnih organov  v boju proti korupciji.  
 
V nadaljevanju plenarnega zasedanja so delegati nadaljevali razpravo o izzivih ustanavljanja  

večkulturnih in večverskih lokalnih skupnosti, ki se je sicer začela ţe s sprejetjem strategije za boj proti 
radikalizaciji na lokalni ravni na 28. plenarnem zasedanju kongresa 2015.  

 
Druga pomembna tema, o kateri je tekla razprava, je bila vključevanje beguncev v lokalne  skupnosti.  O 
tematiki so razpravljali  Thorsten Klute, minister za delovno in socialno vključevanje v provinci  Severno 

Porenje Vestfalija (Nemčija), Mustafa Dundar, ţupan Osmangazija (Turčija) in Gabriele C. Klug, 
namestnica ţupana mesta Köln.  
 

To je  bilo tudi zadnje plenarno zasedanje kongresa v tej sestavi, ker letos prenehajo mandati članom 
nacionalnih delegacij. Vse drţave članice Sveta Evrope, tudi Slovenija, bodo v tem obdobju (od aprila 
do septembra 2016) izbirale nove člane delegacij, ki se bodo ţe lahko udeleţili plenarnega zasedanja 

oktobra 2016. 
 
Kongres je na plenarnem zasedanju tudi tokrat gostil mlade iz drţav članic Sveta Evrope z namenom,  

da jim pribliţa delo kongresa in institucij Sveta Evrope.   
 

 31. zasedanje KLRO – 19. - 21. 10. 2016 
31. zasedanje KLRO je bilo zaznamovano z osveţitvijo delegacij in z volitvami predsednika kongresa, 
zbornic in komitejev. Tokratnega zasedanja so se udeleţili predstavniki prav tako osveţene slovenske 

delegacije, in sicer Bernardka Krnc, Breda Pečan in dr. Vladimir Prebilič, na zasedanju pa je bil prisoten 
tudi predstavnik mladih Tine Šteger. 
 

Na 30. zasedanju je kongres izvolil novo vodstvo, in sicer je bila za prvo predsednico kongresa izvoljena 
Gudrun Mosler-Törnström, ki prihaja iz Avstrije in bo predsedovala kongresu dve leti. Novoizvoljena 

predsednica je v svojem prvem nagovoru kongresa poudarila, da so krepitev demokracije, človekovih 
pravic in pravne drţave na lokalni in regionalni ravni glavni cilji kongresa ter da bi se brez teh vrednote 
naše druţbe soočale z zniţanjem solidarnosti in povečanjem radikalizacije, ekstremizma in ksenofobije. 

Ob izjavi, da so demokratične strukture na evropski celini ogroţene, je še posebej poudarila, da je 
decentralizacija odgovor na te izzive. »Decentralizacija je razvijajoč se proces, ki potrebuje naše tesno 
sodelovanje. Delo kongresa Sveta Evrope je torej očitno bolj pomembno kot kdajkoli.«  

 
V nadaljevanju je kongres izvolil tudi predsednike in podpredsednike obeh Zbornic. Anders Knape 
(Švedska) je bil ponovno izvoljen za predsednika Zbornice lokalnih oblasti. Na tem mestu naj še 
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posebej poudarimo, da je bila za podpredsednico zbornice lokalnih oblasti izvoljena naša predstavnica 
Breda Pečan. Predsednica Zbornice regij je postala Gunn Marit Helgesen (Norveška).  
 

Na zasedanju so svoja videnja predstavili tudi mladi delegati, slišali smo lahko poročilo o preprečevanju 
korupcije in promoviranju etike na lokalnem in regionalnem nivoju. Člani kongresa so prav tako sprejeli 
prednostne naloge 2017–2020, ki so osredotočene na dve večji področji, in sicer krepitev kakovosti 

lokalne in regionalne demokracije in izgradnjo varne druţbe, ki je spoštljiva, vključujoča in blizu 
drţavljanom. 
 

Na tokratnem kongresu so člani KLRO prejeli vabila za različna sodelovanja na seminarjih in  
predstavitvah kot predavatelji, ki bodo v drţavah, kjer še imajo teţave z demokracijo, sprejemanjem 

lokalnih oblasti in podobnim, lahko predstavili dobre prakse, ki jih poznajo oziroma izvajajo v svojih 
okoljih. Poročila s seminarjev, na katerih so sodelovali člani slovenske delegacije, si lahko preberete v 
nadaljevanju.  
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13. ZAKLJUČEK 

 

Zdruţenje občin Slovenije je uspešno zaključilo leto 2016. Z 31. 12. 2016 je bilo v zdruţenje vključenih 
144 občin članic. Zdruţenje se je zavzemalo za finančno sanacijo občin, za razrešitev problematike, 
povezane s povprečnino za prihodnji dve leti, za čim boljše rešitve v novo prostorski in gradbeni 

zakonodaji, zakonodaji s področja javnih financ, novih pravnih podlagah za uvedbo davka na 
nepremičninah ter številnih drugih zakonov in podzakonskih aktov. Zdruţenje je aktivno in strokovno 
sodelovalo pri nastajanju številnih predlogov zakonov in aktov, ki vplivajo na delovanje lokalnih 

skupnosti. 
 

Na področju informiranja je ZOS nadaljeval z utečenim in sprejetim načinom dnevnega informiranja prek 
spletne strani http://www.zdruzenjeobcin.si in na elektronske naslove občin. Sledimo sodobnim trendom 
in obveščamo javnost tudi preko druţbenega omreţja Facebook 

(https://www.facebook.com/zos.zos.566) in Twitter.  Še vedno se drţimo tudi mesečnega informiranja 
prek elektronskega glasila Mesečni utrip in informiranja prek časopisa Glas občin. 
 

 
Pripravile: 
Katarina Čoklc, svetovalka 

Sonja Parkelj, svetovalka         
Polonca Drofenik, glavna tajnica ZOS 

http://www.zdruzenjeobcin.si/
https://www.facebook.com/zos.zos.566
http://zos.s5.net/index.php?page_id=32
http://zos.s5.net/index.php?page_id=31
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14. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

 
 

 

 

 

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE

REALIZACIJA  FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

  REALIZACIJA FINANČ. NAČRT  REALIZACIJA %         ZOS       SNRS Projekt AS-IT-IC

2015     leto 2016 1.1.do 31.12.16 realiz. 1.1.do 31.12.16 1.1.do 31.12.16 1.1.do 31.12.16

1 2 3=5+6+7 4=3/2 5 6 7

PRENESENA SREDSTVA IZ PRET.LET 595.500,83 710.989,33 710.989,33 100,00 710.989,33   

I.SKUPAJ PRIHODKI 326.919,23 270.000,00 309.607,52 114,67 193.607,52 116.000,00 0,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 311.671,04 270.000,00 293.607,52 108,74 177.607,52 116.000,00 0,00

70 DAVČNI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00  0,00   

71 NEDAVČNI PRIHODKI 311.671,04 270.000,00 293.607,52 108,74 177.607,52 116.000,00 0,00

7102 Prihodki od obresti 3.918,01 2.000,00 1.024,94 51,25 1.024,94   

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 36.861,67 30.000,00 37.570,00 125,23 37.570,00   

7141 Drugi nedavčni prihodki 270.891,36 238.000,00 255.012,58 107,15 139.012,58 116.000,00  

73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.248,19 0,00 16.000,00  16.000,00 0,00 0,00

7400 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna 15.248,19 0,00 16.000,00  16.000,00   

 

II. SKUPAJ ODHODKI 211.430,73 980.989,33 221.247,46 22,55 148.702,62 69.850,33 2.694,51

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 95.247,80 150.000,00 91.604,91 61,07 54.177,99 35.816,73 1.610,19

 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.V. 12.016,95 25.000,00 11.694,18 46,78 7.026,58 4.463,26 204,34

 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 104.165,98 755.989,33 117.448,38 15,54 87.498,05 29.570,34 379,99

4020 Pisarniški in splošni mat. in storitve 22.634,41 230.922,10 25.863,77 11,20 21.799,16 4.064,61  

4021 Posebni material in storitve 5.198,55 35.000,00 10.977,96 31,37 617,96 10.360,00

4022 Energija, voda, komunal.stor.in komunk. 3.063,87 20.000,00 1.867,41 9,34 1.030,13 575,67 261,61

4024 Izdatki za sluţbena potovanja 5.257,01 130.000,00 5.105,00 3,93 2.345,94 2.640,68 118,38

4025 Tekoče vzdrţevanje 6.704,44 20.000,00 6.276,57 31,38 4.184,39 2.092,18  

4026 Najemnine in zakupnine 3.066,52 70.000,00 2.722,19 3,89 2.014,79 707,40  

4029 Drugi operativni odhodki 58.241,18 250.067,23 64.635,48 25,85 55.505,68 9.129,80  

     

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOV.SREDSTEV 0,00 50.000,00 499,99 1,00 0,00 0,00 499,99

420 Nakup opreme 0,00 50.000,00 499,99 1,00 0,00 0,00 499,99
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ZOS so ustanovile občine s sklepom občinskega sveta na podlagi 1. odstavka 6. člena in 1. odstavka 

86. člena Zakona o lokalni samoupravi z namenom in ciljem, da se predvsem manjše občine 
organizirano poveţejo pri uveljavljanju svojih skupnih interesov v zvezi z oblikovanjem določenih 
predlogov oziroma rešitev na področju zakonodaje, finančne problematike, varstva okolja, 

regionalizacije ter izvajanja drugih zadev, ki so javnega pomena in so v interesu teh občin.   
 
Zdruţenje za izvajanje del nalog pridobiva sredstva iz naslova članarin, kotizacij za organiziranje 

razprav, predavanj in drugih strokovnih srečanj, oglasov v časopisu Glas občin in dotacij Ministrstva za  
javno upravo.  

 
Stanje prenosa sredstev (preseţek) na dan  31. 12. 2016 je 88.360,06 evra.  
 

 
OBRAZLOŢITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 
Finančni načrt za leto 2016 je predstavljal osnovo za delovanje ZOS v tem letu. Finančni načrt je 

sprejela skupščina zdruţenja, kontrolo porabe sredstev pa sta v skladu z veljavnim statutom izvršev ala 
nadzorni odbor in predsedstvo zdruţenja. 
 

PRIHODKI 
Prihodki zdruţenja so bili načrtovani v višini 270.000 EUR, realizirani pa v višini 309,607,52 EUR, kar 

pomeni, da so bili prihodki za 14,67 odstotka višji od načrtovanih. Razlog za višjo realizacijo je 
predvsem v pridobitvi dotacije s strani drţave predvsem pa s povečano organizacijo in izvedbo 
izobraţevanj. 

  
ODHODKI 
Realizacija odhodkov je bila pribliţno 23%. Odhodki zdruţenja so načrtovani glede na višino prihodkov.  

 
 


