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1  UVOD

Za nami je prvi počitniški mesec, ki je bil na Združenju občin Slovenije precej aktiven. Tako so se na svoji 2. redni 
seji v letu 2020 sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim že oblikovali tudi predlog višine 
povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer 673,62€ za leto 2021 ter v letu 2022 v višini 673,62€ plus dvig plač v 
letu 2022.
21. julija so voditelji držav EU sprejeli večletni fi nančni okvir EU za obdobje 2021 - 2027 in inštrument okrevanja 
po epidemiji COVID-19. Slovenija bo tako v prihodnjih sedmih letih iz celotnega svežnja prejela 10,5 milijarde 
evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. V prihodnjih sedmih letih naj bi Slovenija v okviru svoje 
nacionalne ovojnice prejela 2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov sredstev v okviru 
skupne kmetijske politike in še dodatnih 350 milijonov evrov za Zahodno Slovenijo. Kohezijska regija Vzhodna 
Slovenija bo upravičena do trinajst odstotkov več sredstev, kot jih prejema v obstoječem fi nančnem obdobju.
Predstavniki ZOS so se udeležili tudi drugih sestankov, med drugim sestanka na okoljskem ministrstvu na temo novele 
Stanovanjskega zakona in delovnega sestanka na temo priprave Resolucije o nacionalnem programju izobraževanja 
odraslih za obdobje 2021-2030.
Pristojnim ministrstvom smo poslali več predlogov in pripomb. Med drugim predloge za odpravo birokratskih 
ovir, ki ne samo, da pomenijo veliko izgubo časa, pomenijo tudi fi nančne obremenitve za občine. Ministrstvu za 
javno upravo smo poslali predloge sprememb in dopolnitev Zakona o fi nančni razbremenitvi občin. Da je sprejetje 
zakona več kot nujno, smo v letošnjem letu pristojne že večkrat opozorili.
Podali smo tudi pripombe na predlog sprememb Zakona o vrtcih, ki med drugim predvideva uvedbo brezplačnega 
vrtca za drugega in vse naslednje otroke iz istega gospodinjstva, ki istočasno obiskujejo vrtec ter večji nadzor nad 
delovanjem zasebnih vrtcev. Oboje na ZOS pozdravljamo.
Tudi v juliju smo z veliko intenzivnostjo nadaljevali z izvajanjem spletnih seminarjev. Tako smo izvedli tri izjemno 
uspešne seminarje.
Za vas smo že razpisali sledeča izobraževanja:
• Portal javnih naročil in njegove nadgradnje – 18. 8. 2020

• Izplačevanje redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje in pregled postopkov ocenjevanj in napredovanj javnih uslužbencev v 
letu 2020 – 20. 8. 2020

• Javno računovodstvo znotraj javnih fi nanc – 9. 9. 2020

• Delo od doma po koncu epidemije COVID-19 – 15. 9. 2020

• Nomotehnika teoretično in praktično – 17. 9. 2020

• Pregled stanja po uveljavitvi Gradbenega zakona – 29. 9. 2020

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani 
Združenja občin Slovenije.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 ali nam 
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.
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MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT
•	 Navodilo za pripravo zahtevkov za financiranje izpada 

plačil staršev za javne in zasebne vrtce s koncesijo za 
junij 2020 (obrazec)

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
•	 Pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce 

zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na 
delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje 
zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatkov

UPRAVA RS ZA ZAŠčITO IN REŠEVANJE
•	 Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob 

pojavu bolezni COVID-19 ter ukrepi za izboljšanje 
odziva z nosilci in roki izvedbe

•	 Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemi-
je oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, 
verzija 2.0

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO 
ZDRAVJE
•	 Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v 

obdobju sproščanja ukrepov
•	 Koronavirus – pogosta vprašanja in odgovori
•	 Navodila in priporočila za izvajanje posameznih de-

javnosti z namenom preprečevanja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2

FINANčNA UPRAVA RS
•	 Posodobljena zbirka vprašanj in odgovorov o 

ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic 
koronavirusa

INFORMACIJSKI POOBLAŠčENEC
•	 Varstvo osebnih podatkov v času epidemije korona-

virusa (COVID-19)

2  AKTUALNA OBVESTILA 
V ZVEZI S KORONA 
VIRUSOM COVID-19

13. 3. 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo s korona-
virusom COVID-19, ki je korenito posegla v vsakdanje 
življenje in delo. Tako kot meseca marca, je Združenje 
občin Slovenije tudi v mesecu juniju občinam vsakodnev-
no pošiljalo pomembna obvestila in informacije v zvezi 
omejitvami in ukrepi, v nadaljevanju pa vam podajamo 
zbir aktualnih in veljavnih ukrepov, navodil in drugih 
obvestil Vlade RS, pristojnih ministrstev in drugih služb, 
ki se nanašajo zgolj na epidemijo s koronavirusom 
COVID-19. 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEhNOLOGIJO
•	 Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
•	 Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja 

meje
•	 Najpogostejša vprašanje in odgovori glede odloka o 

začasni splošni omejitvi zbiranja

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
•	 Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. 8. 2020
•	 Višina nadomestila plače v karanteni
•	 PKP4 – zaščita delovnih mest in preprečevanje 

širjenja okužbe
•	 Razporejanje skrajšanega delovnega časa

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
•	 Financiranje dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS 

zasebnim izvajalcem v okviru javne mreže

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/pl_javni_junij_vrtci.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/pl_javni_junij_vrtci.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/pl_javni_junij_vrtci.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/PKP4_Pojasnilo_karantena_in_cakanje_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/PKP4_Pojasnilo_karantena_in_cakanje_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/PKP4_Pojasnilo_karantena_in_cakanje_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/PKP4_Pojasnilo_karantena_in_cakanje_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/DNZiRpandemija_23_7.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/DNZiRpandemija_23_7.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/DNZiRpandemija_23_7.pdf
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
https://www.ip-rs.si/index.php?id=897
https://www.ip-rs.si/index.php?id=897
https://www.gov.si/novice/2020-06-08-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-prehajanja-meje/
https://www.gov.si/novice/2020-06-08-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-prehajanja-meje/
https://www.gov.si/novice/2020-07-01-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/
https://www.gov.si/novice/2020-07-01-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/
https://www.gov.si/novice/2020-07-24-ukrep-cakanja-na-delo-podaljsan-do-31-avgusta/
https://www.gov.si/novice/2020-07-14-visina-nadomestila-place-v-karanteni/
https://www.gov.si/novice/2020-07-10-pkp4-v-ospredje-postavlja-zascito-delovnih-mest-in-preprecitev-sirjenja-okuzbe/
https://www.gov.si/novice/2020-07-10-pkp4-v-ospredje-postavlja-zascito-delovnih-mest-in-preprecitev-sirjenja-okuzbe/
https://www.gov.si/novice/2020-06-29-razporejanja-skrajsanega-delovnega-casa/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/MZ_dopis_za_obcine_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/MZ_dopis_za_obcine_P.pdf
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
•	 Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega 

polnega delovnega časa

UKREPI EVROPSKE UNIJE 
ZA SOOčANJE Z IZBRUhOM 
KORONAVIRUSA
•	 Obsežen načrt okrevanja za Evropo

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
93/2020, KI JE IZŠEL 3. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odre-

janju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih 
na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije 

•	 Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih 
nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in 
upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021

•	 Sklep o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne ob-
veznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami 
za koledarsko leto 2019

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
97/2020, KI JE IZŠEL 10. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne 

embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020

MINISTRSTVA
•	 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med 

delom od 1. julija 2020 dalje
•	 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske deja-

vnosti v Republiki Sloveniji
•	 Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika 

o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopoln-
jevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-0/recovery-plan-europe_sl
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020093.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020093.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020093.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020093.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020093.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020093.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1750/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadne-embalaze-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1750/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadne-embalaze-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1754/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--julija-2020-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1754/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--julija-2020-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1828/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1828/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
98/2020, KI JE IZŠEL 10. 7. 2020:

DRŽAVNI ZBOR RS
•	 Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi 

val COVID-19 (ZIUPDV)
•	 Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 

referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za 
pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, EPA 
1249-VIII)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
100/2020, KI JE IZŠEL 16. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 

širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na 
notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
101/2020, KI JE IZŠEL 17. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih 

problemskih območij
•	 Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo 

romske problematike
•	 Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za inter-

ventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva 
in prehrane

MINISTRSTVA
•	 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določanju cen 

subvencioniranega prevoza

USTAVNO SODIŠČE RS
•	 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic epidemije COVID-19 v zvezi s 
četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f 
členoma ter v zvezi z drugim odstavkom 100.g člena 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 

COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
103/2020, KI JE IZŠEL 23. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponu-

janja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
104/2020, KI JE IZŠEL 24. 7. 2020:

DRŽAVNI ZBOR RS
•	 Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M)

VLADA RS
•	 Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nado-

mestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
105/2020, KI JE IZŠEL 27. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
106/2020, KI JE IZŠEL 30. 7. 2020:

VLADA RS
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

namenitvi dela dohodnine za donacije
•	 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi 

seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije 
COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev 
in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1832/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv-epa-1249-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1832/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv-epa-1249-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1832/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv-epa-1249-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1832/sklep-o-nedopustnosti-razpisa-zakonodajnega-referenduma-o-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv-epa-1249-viii
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1858/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1858/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1858/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1858/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-in-v-notranjosti-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020101.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1951/odlok-o-spremembi-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1951/odlok-o-spremembi-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1951/odlok-o-spremembi-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1952/zakon-o-spremembah-zakona-o-sodiscih-zs-m
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1977/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1977/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1979/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-posegih-v-okolje-za-katere-je-treba-izvesti-presojo-vplivov-na-okolje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1979/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-posegih-v-okolje-za-katere-je-treba-izvesti-presojo-vplivov-na-okolje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1979/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-posegih-v-okolje-za-katere-je-treba-izvesti-presojo-vplivov-na-okolje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2000/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-namenitvi-dela-dohodnine-za-donacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2000/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-namenitvi-dela-dohodnine-za-donacije
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MINISTRSTVA
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o izvajanju Zakona o davčnem postopku

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
•	 Poročilo o gibanju plač za maj 2020

4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAh 
IN DOPOLONITVAh UREDBE O 
RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ravnanju z odpadno embalažo, katero je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor.
S predlagano novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo (v nadaljevanju: Uredba) se prenaša 
Direktiva (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o 
embalaži in odpadni embalaži in kot izvedbeni predpis 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J), ki je v času javne 
obravnave tega predloga v medresorskem usklajevanju.
Zaradi prenosa direktive se med drugim spreminjajo ali 
dopolnjujejo 1., 3., 4., 4.a, 22. in 51. člen Uredbe ter 
dodajajo novi 4.b in 22.a člen, in sicer glede obsega in 
področja uporabe predpisa, opredelitve nekaterih pojmov, 
preprečevanja odpadne embalaže, ponovne uporabe 
embalaže, okoljskih ciljev predelave in recikliranja odpadne 
embalaže, spremenjenih pravil za izračun doseganja ciljev 
recikliranja in sporočanja podatkov Evropski Komisiji.
Z Uredbo se drugače ureja proizvajalčeva razširjena od-
govornost (PRO) za osebe, ki dajejo embalažo na trg v RS 
(proizvajalci), s čimer se te določbe Uredbe usklajujejo z 
zadnjo novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). Tako 
proizvajalci ne bodo več zgolj plačevali stroškov ravnanja 
z odpadno embalažo, ampak bodo imeli finančno in 
organizacijsko obveznost glede zagotavljanja ravnanja z 
vso odpadno embalažo, ki nastane na območju RS. Te 
obveznosti bodo lahko (enako kot doslej) izpolnjevali 
samostojno ali skupinsko. V okviru tega se spreminjajo 
25. do 33. člen in črtajo 34. do 36. ter 48. člen, dodaja 
pa se nov 26.a člen, s katerim se ureja plačilo stroškov 
ravnanja z odpadno embalažo v skupnem sistemu ravnanja 
z odpadno embalažo.
Z Uredbo se spreminja tudi pogostost in metodologija 
za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od 
izvajalcev javne službe, kadar deluje več družb za ravnanje 
z odpadno embalažo ter vir podatkov za njihovo določitev. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2002/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-zakona-o-davcnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2002/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-zakona-o-davcnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2004/porocilo-o-gibanju-plac-za-maj-2020
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
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Ministrstvo ne bo več uporabljajo podatkov Finančne 
uprave RS iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ampak po-
datke, ki mu jih bodo posredovale družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo v skladu s predlaganim spremenjenim 
10.c členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Deleži se ne bodo več določali za obdobje enega 
leta, ampak za obdobje enega četrtletja. V ta namen se 
spreminjajo 18., 19., 26. in 39. člen ter priloga 2B Uredbe 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Vaše predloge in pripombe nam lahko nam lahko posredu-
jete do 4. 8. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O IZVEDBI 
TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA 
ZAJTRKA
Na portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga 
Pravilnika o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka, 
ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.
Predlog pravilnika podrobneje določa:
•	 dan zajtrka,
•	 sestavo in poreklo živil za zajtrk,
•	 višino sredstev za povračilo stroškov za živila za zajtrk 

(v nadaljnjem besedilu: stroški),
•	 upravičence, pogoje in uveljavljanje povračila stroškov.

Za dan zajtrka se določa tretji petek v novembru.
Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole 
ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladost-
nikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne 
vzgojno-izobraževalne programe in na dan slovenske hrane 
izvedejo zajtrk z vsemi živili, ki jih določa ta pravilnik. 
Upravičencu se izplača pavšalno nadomestilo 0,52 eura na 
osebo. Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov 
posameznemu upravičencu se upošteva število otrok in 
učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje 
in izobraževanja na dan 30. septembra v letu izvedbe za-
jtrka. Sredstva se bod zagotovila v proračunu Republike 
Slovenije.
Vaše predloge in pripombe nama lahko posredujete do 
14. 8. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdru-
zenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAh 
IN DOPOLNITVAh STANOVANJSKEGA 
ZAKONA
Na spletnem portalu eDemokracija je objavljen predlog 
novele Stanovanjskega zakona, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor.
Ključni učinki predloga novele SZ so: 
1. Dvig neprofitne najemnine

Prenizka neprofitna najemnina je eden od temeljnih ra-
zlogov za krčenje fonda javnih najemnih stanovanj. Zaradi 
nerevalorizacije vrednosti točke za določanje neprofitne 
najemnine od leta 2007, neprofitna najemnina lastnikom 
ne omogoča pokrivanja stanovanjskih stroškov,  s čimer 
jim je onemogočeno ohranjanje obsega obstoječega fonda 
stanovanj in investiranje v gradnjo novih stanovanj. Predlog 
zakona predvideva dvig višine vrednosti točke iz obstoječe 
vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra.
2. Prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine 

za zaščito socialno ranljivih ob dvigu neprofitne 
najemnine

Z vidika zmožnosti kritja stanovanjskih stroškov so na-
jbolj ranljiva enočlanska gospodinjstva z nizkimi dohodki 
(mladi, starejši, ovdoveli, …). Ob dvigu neprofitne najem-
nine se zato cenzusu za upravičenost do subvencije najem-
nine doda ponder v višini 1,1 pri izračunu minimalnega 
dohodka za enočlansko družino. Subvencija najemnine 
se po predlogu zakona zviša na največ 85% priznane 
neprofitne najemnine, kar zagotavlja, da dvig neprofitne 
najemnine ne bo prizadel socialno najbolj ranljivih, ki so 
že sedaj upravičeni do polne subvencije najemnine.
3. Ustanovitev javne najemniške službe 

Za aktiviranje obstoječega, a nenaseljenega stanovanjskega 
fonda, se ustanovi javna najemniška služba, ki bo imela 
vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih 
stanovanj. Lastnike bo razbremenila vseh poslov in tveg-
anj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa jim bo 
zagotavljala prejemanje rednih dohodkov.
4. Obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad 

vsake večstanovanjske stavbe posebej 
Za varnejše in transparentnejše vodenje sredstev v rezerv-
nem skladu se uvajajo obvezni ločeni fiduciarni računi za 
rezervni sklad za vsako večstanovanjsko stavbo posebej. 
Upravnik bo imetnik računa, ki ga bo ločeno za vsako 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/


9

Julij 2020

večstanovanjsko stavbo odprl v imenu in za račun etažnih 
lastnikov.
5. Znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za 

izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno 
gradbeno dovoljenje  

Kot olajšanje sprejemanja odločitev etažnih lastnikov v 
večstanovanjskih stavbah, še posebej glede izboljšav in 
posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje, se znižujejo 
potrebna soglasja za izvedbo posameznih poslov. Izboljšave, 
zavarovanje večstanovanjske stavbe kot celote in nekateri 
drugi posli, ki so bili do sedaj opredeljeni kot posel, ki 
presega redno upravljanje (potrebno 75% soglasje) se s 
spremembo uvrščajo med posle v zvezi z rednim upravljan-
jem (50% soglasje). Potrebno soglasje glede gradbenih del 
na skupnih delih stanovanjske stavbe, za katera je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, se iz 100% znižuje na več 
kot 75%. Hkrati se uvaja pravno varstvo preglasovanega 
etažnega lastnika, ki bo lahko sprejeti sklep izpodbijal v 
nepravdnem postopku na sodišču
6. Skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe 

V namen skrajšanja postopka odpovedi najemne pogodbe 
in izročitve stanovanja lastniku se skrajšajo odpovedni roki 
za najemodajalca in za najemnika ter rok za izselitev, ki 
ga določi sodišče.
7. Omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih 

skladov 
Skladom se z višjo stopnjo zadolževanja zagotovi zadostna 
sredstva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih 
najemnih stanovanj. Ker bo višja neprofitna najemnina 
omogočala povrnitev investicij, se bodo potrebe po 
zadolževanju v prihodnje postopno zmanjševale.
8. Predkupna pravica stanovanjskim skladom in 

neprofitnim stanovanjskim organizacijam pri 
prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih 
večstanovanjski gradnji 

Za učinkovito izvajanje stanovanjske politike bodo morale 
občine zemljišča, ki so namenjena večstanovanjski gradnji, 
v primeru prodaje najprej ponuditi v odkup stanovanjskim 
skladom, nadalje neprofitnim stanovanjskim organizaci-
jam, šele v primeru, da se ti ne odločijo za nakup, pa 
drugim kupcem na trgu.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do  20. 8. 
2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeob-
cin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIh ZA 
IZVAJANJE KNJIŽNIčNE JAVNE SLUŽBE
Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne 
službe je pripravilo Ministrstvo za kulturo.
S predlogom pravilnika se na novo opredeljuje pogoje 
za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, 
visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. 
Določbe za šolske knjižnice, ki opravljajo knjižnično de-
javnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju 
vzgoje in izobraževanja, bodo skladno z določbo 39.c člena 
zakona opredeljene v predpisu pristojnega ministrstva. 
Cilj predloga pravilnika je zagotoviti boljše pogoje za 
splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji 
razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in 
specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje 
za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice.
Predlog pravilnika v svojem osmem poglavju določa tudi 
viri finnaciranja za zagotavljanje pogojev za izvajanje 
knjižnične javne službe. Tako 80. član določa, da zagot-
avljanje pogojev za izvajanje javne službe splošnih knjižnic 
financirajo občine ustanoviteljice, soustanoviteljice oz. po-
godbene partnerice splošne knjižnice. Podlaga za določanje 
sredstev za financiranje zagotavljanja pogojev je program 
dela in finančni načrt splošne knjižnice.  Način določanja 
deležev za sofinanciranje se določi v ustanovitvenem 
aktu splošne knjižnice oziroma v pogodbah o izvajanju 
knjižnične dejavnosti. Finančna obveznost občin za skupne 
stroške knjižnične dejavnosti pa se razdeli na te občine 
premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem 
ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno 
na območju posamezne občine, krije vsaka občina sama.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 4. 9. 2020 
na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenejobcin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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5  DOGODKI ZDRUŽENJA

PREDSEDSTVO ZOS NA 2. REDNI SEJI O 
POVPREčNINI ZA PRIhODNJI DVE LETI 
IN NOVI FINANčNI PERSPEKTIVI 
22. 7. 2020 je potekala 2. redna seja Predsedstva Združenja 
občin Slovenije, na kateri je bil med drugim oblikovan 
predlog višini povprečnine za prihodnji dve leti. Prav tako 
je sprejelo določena stališča v zvezi s pravkar sprejetim 
dogovorom o večletnem finančnem okviru in svežnju 
instrumenta za okrevanje.
Združenje občin Slovenije ob začetku priprave finančnih 
dokumentov na ravni države za prihodna leta na podlagi  
izračunov predlaga povprečnino v višini 673,62€ za leto 
2021 v letu 2022 pa v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 
2022. Osnova za izračun so izračunani dejanski stroški, ki 
so jih občine imele v letu 2019  in povečani stroški dela v 
letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 2019 še niso bili 
upoštevani in ji bo v letu 2021 in 2022 uslužbencem na 
lokalnem nivoju potrebno izplačati.
Združenje občin Slovenije predlaga tudi, da se že z letošnjim 
letom odpravi prehodno obdobja pri investicijskem trans-
ferju, ki ga določa 21. člen Zakona o financiranju občin. 
V razpravi s predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in ev-
ropsko kohezijsko politiko so župani pozdravili vse napore 
oblasti za dobro izpogajan finančni okvir na podlagi obeh 
potrjenih dokumentov na ravni EU. Pričakujejo pa, da bo 
s strani države vloženih še več naporov v to, da bodo preko 
večletnega finančnega okvira in inštrumenta za okrevanje 
financirani projekti, ki jih posamezna lokalna okolja de-
jansko potrebujejo. Še zlasti to velja za infrastrukturo v 
lokalnih okoljih. Predstavnike države so tudi opozorili na 
časovnico črpanja sredstev, ki je izjemno kratka. Pozvali 
so jih k čimprejšnjemu sprejemanju vseh dokumentov in 
vključitev vseh reprezentativnih predstavnikov občin v 
navedene postopke.

SPLETNI SEMINAR: POSTOPKI 
ZAPOSLOVANJA V LOKALNI 
SKUPNOSTI Z IZVEDBO 
ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA
V začetku julija,  smo pripravili spletni seminar na temo 
zaposlovanja v lokalni skupnosti. Izbira in zaposlovanje 
ključnih kadrov je ena izmed najpomembnejših kadrovskih 
dejavnosti vsake organizacije, kjer si ne smejo dovoliti 
zaposlovanja neustreznih delavcev. Zaposlitveni razgovor 
je največkrat uporabljeno orodje za izbiro ustreznega 
kandidata na razpisano delovno mesto.
Predavateljica Katarina Hočevar je udeležencem na konkre-
ten, uporaben in strokoven način predstavila tematiko, v 
katero je zajela postopek izvedbe javnega natečaja, pripravo 
meril za izbiro, Izvedba postopka in gradiva izbirnega 
postopka, postopek izvedbe internega natečaja, javna ob-
java po ZDR, sklenitev delovnega razmerja brez objave. 
Udeleženci so bili podrobno seznanjeni in na praktičnih 
primerih podkrepljenimi situacijami, kako  se pripraviti 
in uspešno izvesti razgovor?, Kako v postopku ustnega 
razgovora prepoznamo najboljše kandidate? In s poseb-
nostmi razgovora v okolju lokalne skupnosti (z elementi 
klasičnih, situacijskih in vedenjskih vprašanj) 
Za konec so udeleženci prejeli tudi osnutke poročil, meril 
in zapisnikov, ki jim bodo pomagali pri njihovem delu in 
izboru najboljših sodelavcev. 

SPLETNI SEMINAR: KAJ PRINAŠAJO 
NOVOSTI NA PODROčJU ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAčUNA
Združenje občin Slovenije je 17. 7. 2020 organiziralo 
spletni seminar, v sodelovanju z Ministrstvom za finance, 
o novostih na področju enotnega zakladniškega računa.  
Predavateljica mag. Aleksandra Černjač Žvanut je 
udeležencem predstavila pravilnik in novosti. Poseben 
poudarek je bil na novostih, ki zadevajo lokalne skupnosti 
oziroma občine.  
Novosti za občine (in PU), ki so že v EZR države so: poe-
nostavljeno črpanje posojil (ni več vključevanja v enotno 
upravljanje); črpanje posojil do 3 let za namen premoščanja 
EU projektov; nalaganje presežkov znotraj sistema EZRD 
do 3 let; vsi subjekti samostojni pri nalaganju v banke do 
200.000 EUR (skladno svojim internim aktom);v primeru 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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naložb v vrednostne papirje RS in bančne garancije ni 
omejitev nalaganja.
Novosti za občine, ki imajo svoj sistem EZR občine so: 
poslovanje lahko enako kot do sedaj (nočni depozit in na 
stanju EZRO pri BS, župan lahko od PU zahteva, da mu 
pred nalaganjem v banke, presežke ponudijo za likvidnost 
občinskega proračuna); še vedno lahko ukinejo EZRO in 
se vključijo v EZRD; nova možnost, da aktivno upravljajo 
po vzoru EZRD.
V zaključku predavanja pa je predavateljica odgovarjala še 
na številna konkretna vprašanja, ki so jih zastavili udeleženci 
v povezavi  s tematiko, naknadno pa so udeleženci prejeli 
še navodila in postopke za ukinitev EZRO in vključitev 
v EZRD.

SPLETNI SEMINAR: IZPLAčEVANJE 
REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI OD 1. 7. 
2020 DALJE IN PREGLED POSTOPKOV 
OCENJEVANJ IN NAPREDOVANJ 
JAVNIh USLUŽBENCEV V LETU 2020
V petek, 24. 7. 2020 smo v sodelovanju z Inštitutom 
Idealis, izvedli spletni seminar na temo  izplačevanja redne 
delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje. 
Od 1. julija 2020 dalje se lahko, v skladu z določbami 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, prične izplačevati redna delovna 
uspešnost. Zakon vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno 
delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 
34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti 
javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS. 
Ker je od zadnjih izplačil redne delovne uspešnosti preteklo 
precej let, se je v praksi pojavilo tudi veliko vprašanj in 
dilem, kar se je pokazalo tudi v zelo dobro obiskanem 
seminarju. Udeleženci so od predavateljice mag. Edite 
Horvat prejeli vse potrebne informacije v zvezi z določitvijo 
odstotka sredstev za osnovne plače, določitvijo mase let-
nih sredstev za osnovne plače, ločenim oblikovanjem in 
izkazovanjem skupnega obsega sredstev za redno delovno 
uspešnost, delitvijo sredstev za plačilo redne delovne 
uspešnosti,  določitvijo najvišjega možnega izplačila 
redne delovne uspešnosti javnemu uslužbencu, osnovo 
za obračun redne delovne uspešnosti. Predelali so tudi 
kriterije in merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti, 
postopke ugotavljanja doseganja kriterijev,  kako je z letnim 

obvestilom o ocenjevanju javnega uslužbenca za določitev 
dela plače za redno delovno uspešnost,  z objavo seštevka 
točk posameznega javnega uslužbenca, kjer se je pojavilo 
tudi vprašanje če je objava, kot jo tolmači MJU, v skladu 
z GDPR. Vprašanje smo poslali naprej in vas bomo z od-
govorom seznanili. V zadnjem delu predavanja je podala še 
pojasnila o določitvi in izplačilom redne delovne uspešnosti 
ravnateljem, direktorjem in tajnikom (javnim uslužbencem 
plačne skupine B) in odgovarjala  na vprašanja udeležencev. 
Zaradi velikega zanimanja, bomo seminar ponovili, in 
sicer 20.8.2020. 
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6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

NA MINISTRSTVU ZA OKOLJE 
IN PROSTOR O NOVELI 
STANOVANJSKEGA ZAKONA
15. junija je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal 
sestanek, katerega namen je bil predstavitev osnutka nov-
ele Stanovanjskega zakona – SZ-1. Sicer je bil v pripravi 
popolnoma prenovljen Stanovanjski zakon, katerega pot 
pa se je zaenkrat končala v začetku leta 2020. Pristojni so 
»zgolj« k noveli zakona pristopili predvsem zaradi hitrejšega 
sprejema in hitrejših učinkov. So pa pristojni zagotovili, 
da je temeljita prenova Stanovanjskega zakona še vedno 
aktualna.
Na sestanku so bile s strani predstavnikov MOP predstav-
ljene ključne spremembe. Tako novela zakona med drugim 
predvideva dvig neprofitne najemnine, na podlagi katere 
ne bi smel biti nihče na slabšem. Z dvigom neprofitnih 
najemnin naj bi se, po oceni pristojnih, prihodki občin 
povečali za cca. 11.200.000 evrov.
Pričakuje se tudi, da bodo stroški upravljanja v prihodnje 
začeli naraščati. V Sloveniji deluje okoli 400 registriranih 
upravnikov, vendar so to zgolj ocene, saj še ni vzpostav-
ljenega registra upravnikov.  
Občine državi izdajo zahtevke za subvencionirane najem-
nine. Brez tega tudi v prihodnje ne bo šlo. S strani občin je 
bilo podano opozorilo, da občine nimajo vpliva na izdajo 
odločbe o subvencionirani najemnini, katero izda CSD. 
Zato je bilo predlagano, da se to prenese na državo, vendar 
do tega zaenkrat ne bo prišlo.
Predlog novele zakona predvideva tudi, da bodo morale 
občine zemljišča, namenjena večstanovanjski gradnji, v 
primeru prodaje najprej v odkup ponuditi stanovanjskim 
skladom. Predlagano je bilo, da bi to določilo veljalo tudi 
za druge osebe javnega prava in ne samo občine. 
Z novelo zakona pa se tudi ukinja Zakon o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih.  
Zakon bo dan v javno obravnavo in po koncu bo MOP 
sklical ponoven s predstavniki občin, na katerem bodo 

predstavljene prispele pripombe in katere ter na kakšne 
način bodo upoštevane. 

POSVETOVALNO SREčANJE ZA 
PRIPRAVO ReNPIO 2021-2030
15. junija je pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Andragoškega centra Republike 
Slovenije potekalo posvetovalno srečanje za pripravo 
Resolucije o nacionalnem programju izobraževanja odras-
lih za obdobje 2021-2030 (v nadaljevanju: ReNPIO 2021-
2030). Srečanja se je udeležila tudi predstavnica ZOS, ki 
je članica delovne skupine za pripravo dokumenta, Nataša 
Rupnik. 
Na srečanju so bili izmenjani pogledi, različna stališča 
in tudi dosedanja spoznanja na področju izobraževanja 
odraslih. Razprava je dobrodošla in pomembna za uspešno 
nadaljnjo pripravo ReNPIO 2021-2030.
Med cilji ReNPIO 2021-2030 lahko navedemo:
•	 okrepitev sistema izobraževanja za večjo odprtost, 

prožnost in prilagodljivost potrebam posameznika in 
družbe;

•	 dvig izobrazbene ravni prebivalstva;
•	 krepitev in nadgrajevanje temeljne in poklicne 

spretnosti;
•	 povečanje usposobljenost prebivalstva za uspešno 

odzivanje na potrebe in zahteve trga dela:
•	 izboljšanje splošne izobraženosti;
•	 izboljšanje možnosti za vključevanje v izobraževanje 

in uspešno učenje.
O nadaljnjih aktivnosti delovne skupine in pripravi 
ReNPIO 2021-2030 vas bomo sproti obveščali.
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7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O SPREMEMBAh IN DOPOLNITVAh 
UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU 
Združenje občin Slovenije je ministrstvu za javno upravo 
posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, katero 
smo 8. 7. 2020 prejeli v mnenje in pripombe s strani 
Ministrstva za javno upravo.
Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo poenostavite 
postopkov, ki pomenijo tako administrativno razbre-
menitev kot nenazadnje tudi finančno.
Bi pa želeli opozoriti, da še nimajo vse občine uvedenih 
elektronskih predalov in lahko pride do tega, da njihov in-
formacijski sistem ne bo skladen s sistemom, ki ga ponuja 
katerikoli ponudnik varnega elektronskega predala, ki ga 
bo Ministrstvo za javno upravo objavilo na svojih straneh.
Navedeno lahko predstavlja dodatno finančno breme za 
občine, saj bi to pomenilo, da je treba pristopiti k nadgrad-
nji ali celo zamenjavi informacijskega sistema. To pa je 
vsekakor dodatno finančno breme za občine.
Oba dopisa s posredovanimi pripombami sta na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAh IN DOPOLNITVAh 
ZAKONA O VRTCIh (ZVrt-g)
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport posredovalo dopisa s pripombami na 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vrtcih (ZVrt-G), ki smo ga s strani pristojnega ministrstva 
prejeli v mnenje in pripombe.
Oba dopisa s posredovanimi pripombami sta na voljo TU.

PREDLOGI SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ZAKONA O FINANčNI RAZBREMENITVI 
OBčIN
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno up-
ravo poslalo predloge sprememb in dopolnitev Zakona 
o finančni razbremenitvi občin. Da je sprejetje zakona 
nujno, smo v letošnjem letu pristojne že večkrat opozorili.
Tokrat so predlogi sprememb in dopolnitev predloga za-
kona, ki je bil že v prvem četrtletju leta vložen v Državni 
zbor RS, pripravljeni skladno s sklepom vladne delovne 
skupine za lokalno samoupravo.
Celoten dopis s predlogi je na voljo TU.

PREDLOGI ZA ODPRAVO 
BIROKRATKSIh OVIR
Združenje občin Slovenije je na Strateški svet za debi-
rokratizacijo poslalo predloge za odpravo birokratskih ovir.
Predlagali spremembe pri več kot 17-ih zakonih, med 
drugim:
1. Zakon o financiranju občin

21. in 23. Člen
Za sredstva, ki pripadajo občinam po 23. členu za inves-
ticije, je potrebne preveč dokumentacije. Že sam način 
pridobivanja sredstev, ki jih država nameni za sofinan-
ciranje investicij in je njihova višina znana eno oz. dve leti 
v naprej je preveč birokratski (višina sredstev v proračunu, 
DIIP oz. IP, ponudbe, usklajevanje z NRP-ji, manj dela/
več dela ponovno usklajevanje dopolnjevanje….).
Investicija je živa stvar in jo je nemogoče na cent natančno 
načrtovati. Postopek pridobitve sredstev po 23. členu ZFO 
je zdaj tak, da mora občina do določenega datuma pri-
javiti projekt (investicijo), ki bi se financirala iz tega vira. 
Investicijo je potrebno zaključiti do 31.10. in poslati na 
MGRT torej zadnjo situacijo, da občine dobijo sredstva 
do 31.12.
Vmes pa se lahko zgodi, da imajo občine neuspešno ja-
vno naročilo ali pa se zadeva zavleče in potem ne morejo 
uveljavljati sredstev.
Predlagamo, da MGRT na podlagi dodeljenih sredstev 
občini le-ta nakaže v proračun občin 2x letno. Občina pa 
enkrat letno poroča o namenski porabi.
2. Zakon o javnem naročanju (ZJN – 3)

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/POBUDE_ZOS/410-8-2020-4_MJU_PREDLOGI_DOPOLNITEV_IN_SPREMEMB_ZFRO_JULIJ_2020.pdf
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13 do 19. člen
Kadar lokalne skupnosti opravljajo dejavnosti na in-
frastrukturnem področju (npr. izgradnja vročevoda, 
vodovoda,…), bi jim bilo potrebno z zakonsko določbo 
dati pooblastilo da uporabljajo pravila infrastrukturnega 
naročanja. Trenutna stališča glede tega strokovnjakov so 
namreč kontradiktorna.
21. člen (mejne vrednosti za uporabo zakona)
(1) Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocen-
jena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem 
besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih 
vrednosti:
a) na splošnem področju:
- 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali 
projektni natečaj;
- 80.000 eurov za javno naročilo gradenj;
- 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata 
Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII 
Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne 
in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s 
kodo CPV 79713000-5
22. člen
Predlagamo spremembo mejne vrednosti za objavo na 
portalu javnih naročil povišati, in sicer blago in storitve 
do 500.000 EUR in gradnje do 1.000.000 EUR. ZJN-3 
ne omogoča fleksibilnosti in prilagajanja razmeram na 
trgu, predvsem na področju pridobivanja evropskih in 
nacionalnih sredstev. Enako spremembo predlagamo za 
21. člen ZJN-3.
40. Člen
Predlagamo, da bi bilo možno v okviru odprtega postopka 
opcijsko izvesti tudi pogajanja zaradi gospodarne porabe 
proračunskih sredstev, pri katerih bi se smiselno upora-
bljala določila 44. člena ZJN-3.
66. člen
Predlagamo, da se črta se četrti odstavek.
75. Člen
Nujno je spremeniti določbo glede preverjanja 
izključitvenih razlogov glede nekaznovanosti za fizične in 
pravne osebe. Preverjanje nekaznovanosti na dan oddaje 
ponudb kot določa zakon, v kazenski evidenci Ministrstva 
za pravosodje ni možno.
79. Člen

Predlagamo poenostavitev ESPD obrazca, saj ima tre-
nutna forma bistveno preveč opcij, ki so med seboj tudi 
v nasprotju.
89. Člen
Predlagamo, da se z eksplicitno zakonsko določbo dovoli 
večkratno pojasnjevanje oz. dopolnjevanje ponudb, z 
izjemo tistih delov ponudbe iz 6. odst. 89. člena. Skladno s 
trenutno prakso DKOM-a omenjeno namreč ni dovoljeno. 
92. Člen
Predlagamo spremembo pravil obdobja mirovanja in sicer, 
da naročniku prav tako ni potrebno upoštevati omenjen-
ega pri dvo-faznih postopkih, kadar naročnik v prvi fazi 
prejme zgolj eno prijavo oz. kadar prizna sposobnost za 
sodelovanje v drugi fazi vsem prijaviteljem.
100. člen
Predlagamo spremembo pravil ki urejajo projektne 
natečaje, saj se trenutno dogaja da ima avtor izbrane rešitve 
materialne moralne in avtorske pravice in je lahko izključni 
izdelovalec projektne dokumentacije, kar ga postavlja v 
dominanten položaj v primerjavi z naročnikom.
3. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja
Celovit pregled zakona in podelitev večjih pravic občinam, 
saj postopki (priprava smernic, navodil, odobritve itd.) na 
državni ravni trajajo preveč časa in bi na ravni regij prej 
bili doseženi dogovori in črpanje sredstev.
4. Zakon o urejanju prostora

Generalna opazka leti na dolgotrajnost postopkov izven 
vplivne sfere občin, čemur bi bilo potrebno nameniti 
takojšen napor za odpravo raznih ovir, ravno tako pa bi 
bilo potrebno nemudoma pristopiti k sprejemu kopice 
podzakonskih aktov, ki so napovedani vse od sprejema 
ZUreP-2 v letu 2017, a do današnjega dne še nerealizirani.
V praksi so kot nedodelan kaže institut priprave in sprejema 
izhodišč za pripravo prostorskega izvedbenega akta. Sam 
postopek terja izdajo predhodnih mnenj nosilcev urejanja 
prostora /NUP/, kar sam postopek zavleče za precejšnje 
obdobje, prave dodane vrednosti pa občine ne zaznavamo 
že zaradi dejstva, da se v postopku priprave akta še neko-
likokrat poziva NUP za izdajo mnenj ter da je že sam 
koncept predhodnih/prvih mnenj pri samih nosilcih ure-
janja prostora ni vsebinsko dorečen. V praksi tako priprava 
in sprejem izhodišč nerazumno podaljšuje rok priprave 
prostorskih aktov, zato je ta institut potreben generalne 
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vsebinske revizije z namenom pohitritve postopkov brez 
vplivanja na kakovost priprave prostorskih aktov.
Vsi predlogi za odpravo birokratskih ovir so na voljo TU.

STALIŠčE ZDRUŽENJA OBčIN 
SLOVENIJE V ZVEZI S PLAčILOM 
ŠOLSKIh PREVOZOV ZARADI 
COVID-19 IN VIŠJI STROŠKI PREVOZOV 
PO PONOVNEM ODPRTJU ŠOL
Združenje občin Slovenije je s strani občin prejelo 
več vprašanj v zvezi z (ne)izvajanjem šolskih prevo-
zov v času prepovedi zaradi epidemije COVID-19. 
Združenje občin SLovenije se je s prošnjami za pojasnila in 
usmeritve večkrat obrnilo na Ministrstvo za infrastrukturo, 
v katerem pojasnjujejo kako so pristopili k ureditvi zadev 
na državni ravni, in sicer so prevoznikom, s katerimi so 
imeli sklenjene koncesijske pogodbe,, priznali znižano 
normirano ceno za kilometer (36% stroškovne cene). 
Predlagali so, da občine postopajo enako in prevoznikom 
priznajo znižano stroškovno ceno. Dopis ministrstva je 
priloga temu dopisu.
Na Združenju občin Slovenije se s tem ne strinjamo, saj 
so bili prevozniki, kot je že navedeno zgoraj, v tem času 
deležni vseh ukrepov, tako kot tudi ostala podjetja v RS in 
zato občine niso obvezne slediti neobveznim navodilom 
ministrstev.
Celoten dopis je na voljo TU.

8  SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

24. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 24. redni seji med drugim odločila, 
da občinam na zunanji schengenski meji povrne del 
stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora 
državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila 
nedovoljenih prehodov državne meje. Vlada RS je tudi 
določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D) 
in se seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezen-
tativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa 
za letni dopust v letu 2020 ter s predlogom Aneksa 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, ki vključuje določilo glede regresa 
za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020. Vlada 
RS je sprejela tudi Sklep o določitvi deležev prevze-
manja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne 
službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje 
do 30. junija 2021 ter Sklep o spremembah Sklepa o 
izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi 
nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019. Prav tako 
pa je sprejela odgovore na več poslanskih vprašanj, med 
drugim na vprašanja v zvezi z realizacijo 400 investicij 
oziroma projektov, v zvezi z zmanjševanjem razvojnih 
razlik v razvojni regiji in v zvezi z razvojnim razkora-
kom med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Povračilo stroškov občinam zaradi 
povečanega nadzora državne meje 
Vlada je odločila, da občinam na zunanji schengenski 
meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega 
nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega 
števila nedovoljenih prehodov državne meje. Gre za en-
kratno povračilo stroškov v letu 2020. Predvideva se, da v 
prihodnje reševanje te problematike ne bo več potrebno, 
saj bo vlada naredila vse, da bo v največji možni meri 
omejila dostop migrantov, ki nezakonito prehajajo mejo, 
na ozemlje Republike Slovenije.
Med upravičene stroške sodijo stroški, nastali v letu 2020, 
zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji 
schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obre-
menjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/POBUDE_ZOS/007-7-2020_KPV_PREDLOGI_ZA_ODPRAVO_BIROKRATSKIH_OVIR_STRATESKI_SVET_ZA_DEBIROKRATIZACIJO_JULIJ_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/POBUDE_ZOS/STALISCE_ZOS_SOLSKI_PREVOZI_JULIJ_2020.pdf
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postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev 
in drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov.
Ministrstvu za notranje zadeve se na podlagi 10. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2020 in 2021 odpre nova proračunska postavka 
Povračila občinam ob zunanji schengenski meji - povečan 
nadzor državne meje. Pravice porabe se zagotovijo z raz-
poreditvijo sredstev s splošne proračunske rezervacije, in 
sicer v višini 1 milijon evrov takoj, preostanek do višine 
2,8 milijona evrov pa se zagotovi sukcesivno.
Občine na zunanji schengenski meji lahko najkasneje 
do 30. novembra 2020 Ministrstvu za notranje zadeve 
predložijo račune (razen računov za odstranitev odpadkov) 
skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in drugo listinsko 
dokumentacijo. 

Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja glede višine 
regresa za letni dopust v letu 2020
Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 
so na seji pogajalske skupine 17.6.2020 predstavili svoj 
predlog ter argumente za višji regres za letni dopust za 
zaposlene v javnem sektorju v letu 2020, od tistega, ki je 
določen v Zakonu o delovnih razmerjih. Predlagali so, da 
vsi javni uslužbenci prejmejo regres za letni dopust za leto 
2020 v višini 1.050 oziroma 1.100 evr. 
Vlada je na seji 30.6. 2020 sprejela Izhodišča za pogajanja 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine 
regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020. 
Svoj predlog v zvezi z višino regresa je vlada predstavila 
sindikatom na seji pogajalske skupine 1.7.2020 ter pred-
lagala višji regres za letni dopust za leto 2020 za tiste 
javne uslužbence, ki prejemajo osnovno plačo nižjo od 
minimalne plače (torej zaposleni do vključno 20 plačnega 
razreda), zato, da bi ti ohranili regres za letni dopust v 
enaki višini, kot je bil za zaposlene v omenjenih plačnih 
razredih izplačan v lanskem letu (torej v višini 1.050 
evr). S predlogom se je sindikalna stran strinjala, zato sta 
sindikalna in vladna stran na omenjeni seji 1.7. parafirali 
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, Vlada RS pa pooblašča pristojne min-
istre za podpis tega aneksa, ki vsebuje parafirano vsebino. 

Odgovor  poslancu v zvezi z realizacijo 400 
investicij oziroma projektov
Pomemben obseg projektov se nanaša na izvedbo instru-
menta Dogovor za razvoj regij (dogovor), ki ima podlago 

v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in 
Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. 
Dogovor je izvedbeni akt, s katerim se uresničuje regionalni 
razvojni program posamezne razvojne regije v RS. V okviru 
trenutne evropske finančne perspektive se projekti, ki so 
vključeni v dogovor, navezujejo na več prednostnih naložb 
Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020. 
Zaenkrat je v dogovorih posameznih regij vključenih 
skupno cca. 250 projektov, katerih ocenjena vrednost so-
financiranja okvirno 470 mio evrov. Investicijski potencial 
teh projektov pa je ocenjen na približno 700 mio evrov, 
ki ga sestavljajo sredstva EU, lastna udeležba, integralni 
proračuna RS ter lastna udeležba občin. 
Večina projektov se nanaša na izgradnjo infrastrukture za 
odpadne vode in infrastrukture za oskrbo s pitno vodo 
ter na infrastrukturo za izboljšanje regionalne mobilnosti.
Okvirno 70 projektov pa na izgradnjo infrastrukture za 
razvoj ekonomsko-poslovnih con, izgradnjo inkubatorjev 
in izvedbo projekta Podjetno nad izzive. 
Posredni vpliv na ustvarjanje delovnih mest in na splošno 
gospodarsko rast bo nedvomno velik. Različne raziskave 
namreč kažejo, da so multiplikativni učinki javnih inves-
ticij najvišji v času najhujših kriz. 
Nenazadnje je dogovor eden večjih »instrumentov« ev-
ropske kohezijske politike v tej finančni perspektivi, ki je 
vezan na »črpanje« sredstev EU, zato je izjemnega pomena, 
da se izpeljejo vsi potrebni postopki za uspešno realizacijo 
projektov.

Odgovor na poslansko pobudo v zvezi z 
zmanjševanjem razvojnih razlik v razvojni 
regiji
Poslanec navaja, da naraščajoče razvojne razlike med 
regijami, naraščajo tudi znotraj razvojno »najbogatejše« 
Ljubljanske urbane regije, kar posledično vodi do kršenja 
ustavnega načela enakih možnosti.
Vlada na poslansko vprašanje odgovarja, da se za 
zmanjševanje razvojnih razlik med in znotraj regij izva-
jajo tudi ukrepi endogene regionalne politike. Poleg tega 
se izvajajo še programi za spodbujanje in razvoj območij 
narodnih skupnosti in območji, kjer živijo romske etnične 
skupnosti ter instrument CLLD – lokalni razvoj, ki ga 
vodi skupnost.
Za zmanjševanje razlik med razvojnimi regijami in tudi 
znotraj njih si bo Vlada RS prizadevala za bolj usklajeno 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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delovanje različnih resornih politik, v sklopu izvajanja 
njihovih politik pa predvsem za upoštevanje in naslavljanje 
svojevrstnih razvojnih potreb in izzivov posameznih regij. 

Odgovor  poslancu v zvezi z razvojnim 
razkorakom med vzhodno in zahodno 
kohezijsko regijo
Poslanec v poslanskem vprašanju navaja, da najnovejše 
Eurostat statistike kažejo nadaljevanje poglabljanja raz-
vojnega razkoraka med vzhodno in zahodno kohezijsko 
regijo, zato ga zanima s katerimi politikami družbeno-
prostorskega, infrastrukturnega, gospodarskega, indus-
trijskega ter kmetijskega razvoja bomo zmanjševali ter 
dolgoročno odpravili ta razkorak, kakšna bo časovnica 
ter finančna konstrukcija teh politik in kdo vse bo na 
ravni lokalne samouprave vključen v izvajanja teh nujno 
potrebnih politik.
Vlada RS odgovarja, da je na podlagi Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja temeljna funkciona-
lna teritorialna enota za načrtovanje regionalne politike 
in izvajanje nalog regionalnega razvoja razvojna regija, 
ki jo v enovito zaključeno prostorsko celoto združujejo 
poselitveni, gospodarski, infrastrukturni in naravni sistemi 
ter na kateri je mogoče zagotoviti interesno sodelovanje 
razvojnih partnerjev. Za razvojne odločitve na ravni regije 
in kohezijske regije so pristojni razvojni sveti regij, sveti 
regij in razvojni svet kohezijske regije, splošne razvojne 
naloge pa opravljajo regionalne razvojne agencije.
Evropska kohezijska politika je kot ena od glavnih razvo-
jnih politik relevantna za naslavljanje razvojnih usmeritev 
Republike Slovenije na način, da dopolnjuje sektorske poli-
tike na področjih, ki so navedena v poslanskem vprašanju. 
Več si lahko preberete TU.

25. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 25. redni seji med drugim izdala 
Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in 
prerazporedila več pravic porabe državnega proračuna. 
Prav tako je izdala Uredbo o spremembah in dopol-
nitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, 
pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke 
b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Vlada RS 

je določila tudi besedilo predloga Zakona o spremem-
bah in dopolnitvi Zakona o sodiščih ter sprejela Sklep 
o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri 
izvajalcih javne službe za leto 2020. Sprejeto je bilo tudi 
deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni 
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 
2018 in mnenje k noveli Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih.

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v 
Republiki Sloveniji
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če se zbira več kot 
deset ljudi ali je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi 
vladnimi odloki.
Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, 
vendar največ do 50 ljudi in pri tem sklicatelj obvezno vodi 
seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:
•	 ime in priimek udeležencev, 
•	 naslov stalnega prebivališča, 
•	 kontaktna telefonska številka,
•	 kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek 

o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
•	 čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). 

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če 
NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve 
ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.
Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje 
med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so 
objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje pre-
povedano ne glede na število ljudi.
Prepovedana so torej:
•	 vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 

10 ljudi,
•	 vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. 

zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je 
prepovedano z Odlokom o omejitvah  ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji),

•	 vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število 
udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalne var-
nostne razdalje med ljudmi v skladu z navodili NIJZ 
(npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade/
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glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in 
zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne 
razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na 
katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana 
zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa 
ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil 
in priporočil).

Dovoljena so:
•	 vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 10 ljudi, če je 

mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med 
ljudmi v skladu z navodili NIJZ,

•	 izjemoma zbiranja do največ 50 ljudi, vendar mora 
sklicatelj obvezno voditi seznam udeležencev, ki ga 
posreduje NIJZ na njihovo zahtevo.

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez 
nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le 
pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno 
razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, 
ki so objavljena na njegovih spletnih straneh NIJZ. Izjema 
torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani 
ali ne.
Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko 
predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje 
NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na 
podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na 
podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas 
trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi 
zakona o javnih zbiranjih.
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zako-
nom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg 
pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v 
okviru svojih pristojnosti.

Prerazporeditev proračunskih sredstev 
Med drugim je vlada Finančni upravi RS prerazporedila 
86 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo 
bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju 
potrošnje turizma.
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je vlada prerazporedila sredstva v višini dobrih 
122 tisoč evrov. Dodatna sredstva bodo namenjena za 
zagotovitev strokovnih delavcev za oskrbo in strokovno 
obravnavo mladoletnikov brez spremstva. 

Vlada je Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in 
enake možnosti razporedila tudi slabih 64 milijonov evrov, 
s katerimi se zagotavljajo izplačila zahtevkov delodajalcev 
za povračila nadomestila plače iz naslova začasnega čakanje 
na delo. 
Dodatna sredstva v višini 26 milijonov evrov je vlada 
prerazporedila tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, in sicer za nemoten potek izvajanja na-
log in obveznosti po Zakonu o financiranju občin, po 
katerem se občinam v državnem proračunu zagotavljajo 
dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno 
infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zado-
voljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, 
ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih 
proračunov. Sredstva se zaradi nepredvidenih okoliščin, 
ki so vplivala na zmanjšanje finančnega načrta Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, zagotovijo iz splošne 
proračunske rezervacije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o metodologiji za ocenjevanje 
škode, pogojih in postopku dodelitve 
javnih sredstev iz točke b) drugega 
odstavka 20.a člena Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20.a členu opredeljuje pogoje 
za dodelitev državne pomoči, potrebne zaradi zagotovi-
tve skladnosti izvajanja zakona s pravili EU o državnih 
pomočeh oziroma Začasnim okvirom za ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. 
ZIUZEOP zato določa, da skupna pomoč za vse ukrepe po 
točki 3.1 začasnega okvira ne sme preseči 800.000 evrov na 
podjetje ali 120.000 evrov na podjetje v sektorju ribištva 
in akvakulture, ali 100.000 evrov na podjetje na področju 
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
Ker pa pri velikih podjetjih pri izvajanju ukrepov iz naslova 
povračil nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju 
na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev 
plačila socialnih prispevkov in iz naslova oprostitev plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo, skupni znesek 
javnih sredstev lahko preseže 800.000 evrov na posamezno 
podjetje, sta v drugem odstavku 20.a člena ZIUZEOP 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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opredeljeni dve dodatni možnosti dodelitve javnih sredstev 
v skladu s pravili o državnih pomočeh.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 
sodiščih
Zakonska ureditev delovanja sodišč v času izrednega do-
godka se je ob epidemiji SARS-CoV-2 (COVID 19) poka-
zala kot nujna, vendar premalo fleksibilna glede na različne 
okoliščine in intenzivnost izrednega dogodka. Namen 
spremembe je zagotoviti ustrezno pravno podlago za prila-
goditev delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka in 
postopnost v sprejemanju ukrepov, ki se nanašajo na vsa 
ali samo na posamična sodišča. Predlog daje predsedniku 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zakonsko podlago 
za uporabo različnih vzvodov glede obsega omejevanja de-
lovanja sodišč, ki so v tistem trenutku najbolj primerni, 
da se zagotovi čimbolj nemoteno in redno izvajanje sodne 
oblasti. 
S spremembo glede delovanja sodišč v poletnem času se 
skuša omogočiti čimbolj redno izvajanje sodne oblasti 
tudi v poletnem času. Po predlagani spremembi bodo 
sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta odločala v 
nujnih zadevah, v katerih procesni roki tečejo, prav tako 
bo potekalo vročanje. Glede ostalih zadev, ki niso nujne, 
bodo sodišča lahko odločala, v teh zadevah procesni roki 
ne bi tekli. Sodišče bo lahko razpisalo narok v nenujnih 
zadevah le, če se bosta s tem strinjali obe stranki. Vročanje 
bo možno, na začetek teka procesnega roka bo stranka 
obveščena na sodnem pisanju. Izraz sodne počitnice se 
nadomešča s primernejšim terminom poletno poslovanje, 
saj sodišče ne bo več delovalo v tako omejenem obsegu 
kot po veljavni zakonodaji.  
Ne glede na besedilo predloga sprememb in dopolnitev 
Zakona o sodiščih, ki ga je na današnji seji določila vlada, 
pa sodišča v letu 2020 poslujejo v omejenem obsegu 
(poletno poslovanje) v času od 1. avgusta do 15. avgusta.

Deveto letno poročilo o izvajanju Zakon o 
razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2019 za leto 2018
Poročilo za leto 2018 je letno poročilo o izvajanju ukrepov 
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010-2019 in zajema obdobje od 1. januarja do 31. de-
cembra 2018. Iz poročila izhaja, da so se v devetem letu 
izvajanja Zakona izvajale aktivnosti iz vseh ukrepov, ki 
jih določa zakon, prav tako so so bila izvedena izplačila iz 
proračuna RS po vseh ukrepih zakona.

Letno poročilo vsebuje tudi projekte čezmejnega sode-
lovanja v okviru Cilja 3 in vsebino, ki se nanaša na 
aktivnosti Eko sklada, Urada Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu ter Urada Vlade RS za narodnosti. 
V poročilo so vključene tudi območne razvojne agencije. 

Mnenje k noveli Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih
Vlada uvodoma pojasnjuje, da pravico do krajšega de-
lovnega časa in plačila prispevkov za socialno varnost 
od sorazmernega dela minimalne plače zaradi dela s 
krajšim delovnim časom zaradi starševstva ureja Zakonu 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
v 50. in 51. členu. Pravico do dela s krajšim delovnim 
časom zaradi starševstva ima eden od staršev, ki neguje 
in varuje otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj 
dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole 
najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice 
neprenosljivo za vsakega od staršev. V primerih iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena delodajalec 
delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni 
obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do 
polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno 
varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika 
Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zava-
rovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za 
zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in 
poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev 
in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje 
prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa 
stopnje prispevkov za socialno varnost. Krajši delovni 
čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno 
obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s 
krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva 30 
dni pred nastopom. Določbe veljajo tudi za starše, ki si 
na podlagi svoje dejavnosti plačujejo prispevke za socialno 
varnost za najmanj 20 ur tedensko.
Kljub siceršnji podpori navedenemu predlogu, je cilj, ki 
ga predlog zasleduje, mogoče doseči le ob predpostavki, 
da je sprememba zakona časovno skladna s finančnimi 
zmožnostmi državnega proračuna. Skladno s tem je 
vlada  podala mnenje, da glede na trenutno finančno 
stanje državnega proračuna, ni ustrezen čas za sprejem 
predlaganih sprememb ZSDP-1.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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26. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 26. redni seji med drugim izdala 
Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih 
problemskih območij, Uredbo o spremembah Uredbe 
o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji ter Uredbo o spremembah 
Uredbe o izrabljenih vozilih. Vlada RS je sprejela tudi 
stališče do Sporočila Komisije »Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«. 
Prav tako je Vlada RS določila obseg sredstev za finan-
ciranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije zasebnim izvajalcem s področja social-
nega varstva ter izdala Odlok o ustanovitvi Delovne 
skupine za obravnavo romske problematike. 

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij 
Sprememba se nanaša na 5 občin. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na pod-
lagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
v povezavi z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih 
območij v letu 2020 preverilo vrednosti meril iz uredbe. 
Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do spremembe uvrstitve 
občin med obmejna problemska območja. Posledično 
se spremeni člen uredbe, s katerim se na podlagi novih 
izračunov meril določijo občine, ki spadajo med obmejna 
problemska območja. 
Ugotovljeno je bilo, da imamo v Sloveniji 90 občin, ki 
jih uvrščamo med obmejna problemska območja. Glede 
na leto 2017 ni nobena občina izgubila statusa, pridobilo 
ga je pa 5 občin. Občine Dornava, Tišina in Žirovnica so 
pridobile status zato, ker je tam gostota poselitve padla 
pod slovensko povprečje. Občina Poljčane zato, ker se ji 
je zmanjšal koeficient razvitosti občine ter občina Rogaška 
Slatina, ker neposredno meji na obmejna problemska 
območja, zato posledično z ostalimi občinami tvori sklen-
jeno obmejno problemsko območje v Posotelju. 

Uredba o ravnanju z baterijami in 
akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji in Uredba o izrabljenih vozilih 
S spremembo obeh uredb se v slovenski pravni red 
prenašajo določbe Direktive (EU) 2018/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi 
direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES 
o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in 

akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in 
elektronski opremi. 
S spremembo Uredbe o Izrabljenih vozilih je uveljavljena 
sprememba prvega odstavka 6. člena Direktive 2000/53/
ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 
2000 o izrabljenih vozilih, v skladu s katero morajo države 
članice zagotoviti vse potrebno, da se vsa izrabljena vozila 
skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s hierarhijo 
ravnanja z odpadki, ki je določena v Uredbi o odpadkih.
V obeh uredbah je ukinjena poročevalska obveznost države 
članice za predložitev triletnega poročila o izvajanju direk-
tive. V skladu s spremembo se poročevalska obveznost 
nanaša samo na podatke o doseganju okoljskih ciljev, 
podrobno pa je določen način poročanja teh podatkov. 
Spreminja se rok, v katerem mora Ministrstvo za okolje 
in prostor poročati Komisiji EU o doseženih okoljskih 
ciljih, določenih za zbiranje odpadnih prenosnih baterij 
in akumulatorjev, doseženih stopnjah recikliranja in o 
tem, ali so bili doseženi okoljski cilji glede učinkovitosti 
recikliranja.

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2030 – Vrnimo naravo v naše življenje 
Evropska Komisija (EK) je 20. 5. 2020 pripravila sporočilo 
Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 
- Vrnimo naravo v naše življenje«, ki začrtuje njeno delo na 
tem področju in je v njem pozvala Evropski parlament in 
Svet EU, naj jo potrdita. Sočasno je sprejela tudi strategijo 
»Od vil do vilic - za pravičen, zdrav in okolju prijazen preh-
ranski sistem«, kar je pomembno z vidika usklajenih ciljev, 
ki jih je EK zastavila v Evropske m zelenem dogovoru. 
Obe strategiji se medsebojno dopolnjujeta z namenom 
združiti naravo, kmetovalce, podjetja in potrošnike v skup-
nem prizadevanju za trajnostno prihodnost. Predsedujoča 
država Svetu EU (Nemčija) načrtuje sprejetje Sklepov 
Sveta EU, s katerimi se bodo države članice EU odzvale 
na obe strategiji EK v oktobru in novembru 2021. V luči 
tega dogajanja je Vlada RS sprejela stališče do Sporočila 
Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 
- Vrnimo naravo v naše življenje«. 
Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije - 
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 - vrnimo 
naravo v naše življenje ter njene ambiciozne cilje. Izvajanje 
teh ciljev lahko v luči okrevanja po pandemiji COVID-19 
pomembno prispeva k varstvu tako narave kot zdravja 
ljudi.
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Obseg sredstev za financiranje dodatka za 
nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije zasebnim izvajalcem s področja 
socialnega varstva 
Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka 
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za-
sebnim izvajalcem s področja socialnega varstva, razdelitev 
sredstev ter kriterije za razdelitev sredstev. 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ureja finan-
ciranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v 
času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega 
varstva, ki naj bi ga prejeli zaposleni, ki so nadpovprečno 
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno 
obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije COVID-19. 
Gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času 
epidemije, pri čemer pa višina tega dodatka lahko znaša 
največ 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlen-
ega. V drugem odstavku 54. člena ZIUOOPE je določeno, 
da Vlada RS določi obseg sredstev za financiranje dodatka 
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za-
sebnim izvajalcem s področja socialnega varstva, razdelitev 
sredstev ter predlog kriterijev za razdelitev sredstev 
Izračuni za določitev obsega sredstev, pojasnjuje Vlada 
RS, temeljijo na podlagi podatkov izvajalcev s področja 
socialnega varstva ter števila zaposlenih in deleža dodatka 
(v razponu do 65 % urne postavke osnovne plače), ki naj 
bi ga zaposleni prejeli. 

Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za 
obravnavo romske problematike 
Pri vladi v skladu s 6. členom Zakona o romski skupnosti 
v Republiki Sloveniji deluje Komisija Vlade Republike 
Slovenije za zaščito romske skupnosti. Naloga komisije 
je predvsem spremljanje uresničevanja Nacionalnega 
programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome 
za obdobje 2017–2021.
Več si lahko preberete TU.

27. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim sprejela 
Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS 
za leto 2020, predloga Sprememb proračuna RS za leto 
2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022. Vlada RS 
je podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače 

delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa 
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi 
val COVID-19, izdala Odlok o spremembi Odloka o 
omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, odločila, da Ukrepi 
iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo 
v veljavi ter sprejela sklep o podaljšanju omejitev iz 
Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja za 
okužbo in širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o 
učinkoviti rabi energije in izdala Uredbo o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje. Sprejet je bil tudi 
Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2020 
in Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega 
sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«. Vlada 
RS je tudi sprejela več izhodišč do predlaganih evrop-
skih uredb, in sicer do predloga spremembe Uredbe 
o skupnih določbah izvajanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladih, do Spremenjenega predloga 
Uredbe o določitvi skupnih določb o Evropskih  skla-
dih, do Spremenjenega predloga Uredbe o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, 
do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega par-
lamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus 
(ESS+), do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični 
prehod ter stališče k Predlogu sklepa Evropskega parla-
menta in Sveta o spremembi sklepa o mehanizmu Unije 
na področju civilne zaščite. Sprejet je bil tudi Državni 
načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter Poročilo o 
aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bo-
lezni covid-19 ter ukrepe za izboljšanje odziva z nosilci 
in roki izvedbe. Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o ob-
segu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen 
zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih 
z epidemijo, v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 6. 2020, 
razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije 
ter sprejela Načrt izvajanja finančnih instrumentov za 
omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije 
COVID-19 za obdobje 2020-2023. Vlada RS pa je 
sprejela tudi sklep o ustanovitvi Delovne skupine za 
obravnavo romske problematike in več odgovor na po-
slanska vprašanja in pobude, med njimi tudi vprašanja 
v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, 
s stanovanjsko politiko.

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade/
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Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa 
proračuna RS za leto 2020, predloga 
Sprememb proračuna RS za leto 2021 in 
predloga Proračuna RS za leto 2022
Rebalans državnega proračuna za leto 2020 je treba pri-
praviti zaradi epidemije koronavirusa, ki vpliva na višji 
obseg izdatkov proračuna države. 
1. Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS 
Za leto 2020 veljajo izjemne okoliščine, ki dovoljujejo 
začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih 
financ. Za doseganje zastavljenih javnofinančnih ciljev in 
za pripravo rebalansa državnega proračuna je treba sprejeti 
ukrepe za omejitev rasti izdatkov s kratkoročnim učinkom. 
S tem namenom bodo resorna ministrstva pripravila nabor 
ukrepov za omejitev rasti oziroma znižanje izdatkov, pri 
čemer se bodo osredotočila na omejitev ali odložitev izva-
janja programov, ki niso nujni in na sistemske spremembe, 
ki jih je mogoče uveljaviti takoj (pravilniki, uredbe, pravice 
iz javnih sredstev, itd.)
2.Usmeritve za predloga Sprememb proračuna RS za leto 
2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022
Čeprav je za leti 2021 in 2022 pričakovati postopno okre-
vanje gospodarstva, to še ne bo na ravni pred epidemiološko 
krizo. Zato mora biti tako zastavljen tudi pristop k pripravi 
predloga sprememb proračuna za leto 2021 in predloga 
proračuna za leto 2022.
Pri načrtovanju proračunov 2021 in 2022 je treba 
upoštevati, da so prednostne reforme in investicije na 
področju socialne in pokojninske zakonodaje, izboljšanja 
učinkovitosti v šolstvu in znanosti, sistemski ukrepi na 
področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter investicije, ki 
pripomorejo k okrevanju in gospodarski rasti ter odpiranju 
delovnih mest, produktivnosti, okoljske in energetske 
politike.

Podaljšan ukrep čakanja na delo do 31. 
avgusta
Vlada je odločila, da se ukrep delnega povračila nadomes-
tila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga 
določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi 
val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020.
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val 
COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati dne 11. julija 
2020, med začasnimi ukrepi za pripravo na drugi val 
COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja 

tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem 
na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo 
lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, 
delavce napotijo najkasneje do 31. julija 2020. Vlada 
Republike Slovenije omenjeni ukrep lahko s sklepom 
največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar 
ne dlje kot do 30. septembra 2020.
Podatki o koriščenju ukrepov kažejo, da so delodajalci v 
okviru prvega in drugega protikoronskega zakona (PKP1 
in PKP2, ki sta se izvajala v obdobju od 13. marca do 31. 
maja 2020) na zavod oddali 46.009 vlog za čakanje na 
delo za 275.317 zaposlenih. Po tretjem protikoronskem 
zakonu (PKP3, ki se je v tem delu izvajal le v mesecu 
juniju 2020) so delodajalci oddali na zavod 10.930 vlog 
za čakanje na delo za 64.667 zaposlenih. V okviru četrtega 
protikoronskega zakona (PKP4) pa je zavod do vključno 
20. julija 2020 prejel 6.787 vlog delodajalcev za skoraj 
24.200 zaposlenih za povračilo nadomestila plače delavcem 
na začasnem čakanju na delo. Do 10. julija 2020 je ZRSZ 
delodajalcem za povračilo nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo in iz razloga višje sile izplačal 
242,5 mio eurov.
Stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev nakazu-
jejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, 
zato se predlaga njegovo podaljšanje do 31. avgusta 2020.

Odlok o spremembi Odloka o omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok omejuje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, 
in sicer obratovanje diskotek in nočnih klubov, ostale 
dejavnosti ponujanja blaga in storitev za katere je prav 
tako veljala začasna prepoved, so bile do sedaj postopoma 
sproščene. 
S predlagano spremembo Odloka se odpravi določitev 
minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved 
obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim 
dela prostih dnevih. S tem se trgovcem znova omogoči, 
da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno 
odločitvijo in upoštevaje potrebe potrošnikov. 

Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi ostajajo v veljavi
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno 
oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
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epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Ta je oce-
nila, da se je z ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji trenutno 
epidemiološko stanje v Sloveniji ustalilo in je pod nadzo-
rom, trend novih okužb pa ne napoveduje porasta. Vlada 
Republike Slovenije je odločila, da se obstoječe omejitve iz 
odloka o začasni prepovedi zbiranja uporabljajo še naprej.
Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja 
vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov 
odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe 
spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor 
in javnost. 

Podaljšan odlok o obveznem nošenju 
zaščitnih mask in obveznem razkuževanju 
rok v zaprtih javnih prostorih
Vlada je na podlagi mnenja strokovne skupine, ki deluje pri 
Ministrstvu za zdravje sprejela sklep o podaljšanju omejitev 
iz Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
za okužbo in širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
Podaljšata se ukrepa obveznega nošenja zaščitnih mask 
ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza 
v zaprtem javnem prostoru in obveznega razkuževanja rok. 
Vlada je ocenila, da se je tudi z obveznim nošenjem 
zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza v zaprtem javnem prostoru in obveznim 
razkuževanjem rok, ki ju vsebuje Odlok, trenutno 
epidemiološko stanje v Republiki Sloveniji ustalilo in da 
sta omenjena ukrepa pomembno pripomogla k temu. 
Strokovna skupina, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje, je 
opravila presojo obeh ukrepov, ki sta vsebovana v Odloku, 
in ugotovila, da sta oba ukrepa del ukrepov, ki so bili v 
zadnjem času učinkoviti pri upočasnitvi širjenja okužbe 
z virusom SARS-CoV-2 ter iz tega naslova svetuje, da se 
oba uporabljata še naprej.

Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije
Gre za nov zakon, ki je nastal na podlagi Analize nado-
mestitve veljavnega Energetskega zakona in prenosa paketa 
EU predpisov „Čista energija za vse evropejce“, katerega 
izvajalec je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani v okviru Tehnične pomoči pri prenosu naveden-
ega zakonodajnega paketa. 
Zakon vsebinsko ureja učinkovito rabo energije in v 
tem okviru splošne ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, 

zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotav-
ljanje energetske učinkovitosti stavb. Nekatere določbe 
so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem 
zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom 
prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje
Spremembe uredbe sledijo na eni strani cilju razbremenitev 
upravnega organa Agencije RS za okolje (ARSO), pris-
tojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem 
področju spoprijema z velikimi zaostanki. Na drugi strani 
pa je cilj sprememb pospešitev upravnih postopkov na 
področjih, kot so postopki za izdajo okoljevarstvenih sogla-
sij, in možnost temeljitejše vsebinske obravnave pri tistih 
posegih, pri katerih se zaradi njihovih bistvenih lastnosti 
pričakujejo pomembni vplivi na okolje.
Spremembe bodo imele velik pozitivni učinek na admin-
istrativne razbremenitve. Po ocenah se bo število posegov, 
za katere bi njihovi nosilci zahtevali izvedbo predhodnega 
postopka, zmanjšalo za dobro polovico. Ob tem je treba 
poudariti, da bodo nosilci posegov kljub povišanju pragov 
za predhodni postopek vsekakor morali pridobiti tudi 
druga ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja pristojnih 
organov (npr. vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, 
mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno 
dovoljenje). 

Letni program izobraževanja odraslih RS za 
leto 2020
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih se izvajanje 
nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije. Ta ga je za leto 2020 sprejela na 
tokratni seji.
V letnem programu so opredeljeni izobraževalni programi 
in dejavnosti, ki se bodo izvajali letos in bodo financirani 
iz državnega proračuna. Za letni program izobraževanja 
odraslih se letos iz državnega proračuna zagotovi dobrih 
85,5 milijona evrov.

Odzivno poročilo na revizijsko poročilo 
računskega sodišča »Regionalni razvoj«
Računsko sodišče je v zvezi z revizijo »Regionalni razvoj« 
v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2017 
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ugotovilo določene nesmotrnosti, zato je vlada pripravila 
odzivno poročilo z izkazom popravljalnih ukrepov za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Dne 18. julija 2019 je bil na seji Vlade RS dopolnjen in 
sprejet dokument »Cilji, usmeritve in instrumenti region-
alne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za 
pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027«, 
ki v okviru ciljev in kazalnikov regionalne politike ter 
vsebinskih usmeritev in spremljanja izvajanja za pripravo 
regionalnih razvojnih programov ustreza priporočilom 
računskega sodišča.
V predlogu sprememb Zakona o spodbujanju sklad-
nega regionalnega razvoja bodo upoštevana priporočila 
računskega sodišča, da se zagotovi večja usklajenost pri 
načrtovanju in izvajanju evropske kohezijske politike, 
politike na področju lokalne samouprave in politike 
prostorskega razvoja ter skladnega razvoja regij. Smiselno 
je sočasno in soodvisno načrtovanje različnih razvojnih 
politik, kar zahteva tudi sočasne oziroma soodvisne roke 
priprave teh razvojnih dokumentov. 

Stališče glede predloga spremembe Uredbe 
o skupnih določbah izvajanja evropskih 
strukturnih in investicijskih skladih
Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega 
Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 
1303/2013 o skupnih določbah izvajanja evropskih struk-
turnih in investicijskih skladih. Sprememba uredbe zadeva 
izredne dodatne vire iz naslova pobude REACT-EU, ki je 
namenjena spodbujanju odprave posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva. Slovenija pozdravlja 
predlagano pobudo REACT-EU. 
Evropska komisija je maja 2020 predlagala obsežen načrt 
okrevanja za Evropo, ki obsega nov evropski instrument 
za okrevanje »Next Generation EU« in prenovljen ter 
okrepljen predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027. Kohezijska politika po predlogu komisije 
predstavlja enega izmed temeljnih elementov okrevanja 
EU po izbruhu pandemije COVID-19. 
Del načrta za okrevanje je tudi pobuda REACT-EU, ki 
predvideva dodatna kohezijska sredstva v okviru trenut-
nega večletnega finančnega okvira 2014–2020. Državam 
članicam bodo v letih od 2020 do 2022 na voljo sred-
stva za ukrepe na področju zagotavljanja novih delovnih 
mest in varnosti zaposlitev, podpore malim in srednje 
velikim podjetjem in zdravstvenim sistemom s ciljem 

zagotovitve zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
EU. Sprememba uredbe se nanaša na pravila za dostop do 
dodatnih sredstev, ki jih predlaga Evropska komisija in na 
urejanje njihovega izvrševanja. 

Stališče do Spremenjenega predloga uredbe 
o določitvi skupnih določb o Evropskih  
skladih  
Vlada je sprejela stališče glede spremenjenega pred-
loga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, 
Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za 
Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in 
Instrument za upravljanje meja in vizume. Slovenija pod-
pira spremenjeni predlog, ki kot odziv na izbruh pandemije 
COVID-19 uvaja večjo prožnost v izvajanje kohezijske 
politike večletnega finančnega okvira 2021–2027.
Evropska komisija v spremenjenem predlogu uredbe o 
skupnih določbah predlaga večjo prožnost pri izvajanju 
kohezijske politike v prihodnjem večletnem finančnem 
okviru 2021–2027. V uredbi o skupnih določbah je tako 
predlagana dodatna prožnost pri prerazporeditvi sredstev 
med skladi kadarkoli v programskem obdobju. 

Stališče do Spremenjenega predloga uredbe 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
Kohezijskem skladu
Namen spremenjenega predloga uredbe o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, ki pred-
stavlja del pravnega okvira za izvajanje kohezijske politike 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 2021–2027, je 
izboljšati gospodarsko odpornost in pospešiti okrevanje EU 
z uvedbo dodatne prožnosti za naložbe v okviru programov 
kohezijske politike. Dodatna prožnost bo omogočila 
učinkovitejše odpravljanje pomanjkljivosti v zdravstve-
nem sektorju. Predlog uvaja rešitve v zvezi z izboljšanjem 
pripravljenosti za hiter odziv v primeru izjemnih in 
neobičajnih okoliščin. Skladno s predlogom bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj lahko še dodatno spodbudil 
ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih 
ter s spodbujal gospodarski potencial v turističnem in 
kulturnem sektorju. V spremembah predloga so predla-
gane določbe glede širitve upravičenosti podpore znotraj 
že predlaganih specifičnih ciljev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ter določbe glede mehanizma za odziv v 
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izjemnih in neobičajnih okoliščinah in z njim povezana 
pooblastila Komisije, da po poenostavljenem postopku 
sprejme izvedbene akte, ki določijo pravila in področja 
uporabe sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ob razglasitvi novonastalih okoliščin.

Stališče do Spremenjenega predloga 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)
Vlada je sprejela stališče glede spremenjenega predloga 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem 
socialnem skladu plus (ESS plus). Slovenija podpira spre-
menjeni predlog uredbe, ki omogoča prilagoditve določil 
v podporo novemu svežnju za okrevanje EU po pandemiji 
COVID-19 in hkrati strateške naložbe v zaposlitvene in 
socialne politike ter sisteme. 
Prenovljeni predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu 
plus (ESS plus) za izvajanje kohezijske politike v nasledn-
jem večletnem finančnem okviru 2021–2027 predstavlja 
prilagoditev pravnega okvira novim razmeram evropskega 
okrevanja po pandemiji COVID-19, hkrati pa omogoča 
podporo strateškim naložbam v zaposlitvene in socialne 
politike ter sisteme. ESS plus bo glede na predlog Komisije 
razdeljen na dva glavna sklopa, pri čemer bo eden v okviru 
deljenega upravljanja in bo zajemal prejšnje programe ESS, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in pobude za 
zaposlovanje mladih, drugi pa bo v okviru neposrednega 
in posrednega upravljanja ter bo zajemal dejavnosti iz 
prejšnjega Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Stališče do Spremenjenega predloga 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Sklada za pravični prehod
Vlada RS je sprejela stališče glede spremenjenega pred-
loga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Sklada za pravični prehod. Slovenija podpira dodatno 
dodelitev sredstev Skladu za pravični prehod v okviru ev-
ropskega instrumenta za okrevanje in v okviru večletnega 
finančnega okvira 2021–2027. Slovenija se zavzema, da se 
pogoji koriščenja sredstev sklada določijo na način, da bo 
zagotovljeno prilagajanje dejanskim razvojnim potrebam 
na posameznih območjih in ustrezen odziv na posledice 
pandemije bolezni COVID-19.
Da bi se preprečilo večanje razlik med državami članicami 
in regijami EU, zagotovilo trajnostno okrevanje njihovih 
gospodarstev in krepitev njihove odpornosti, Evropska 
komisija predlaga dodatna sredstva iz evropskega 

instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« ter pri-
hodnjega večletnega finančnega okvira 2021–2027 za 
ukrepe, ki pospešujejo naložbe v zeleni prehod. Dodatna 
sredstva Sklada za pravični prehod bodo namenjena za 
podporo ukrepom v obdobju 2021–2024. Za njihovo 
dodelitev se bodo uporabljala pravila, določena v uredbi 
o skupnih določbah ter v uredbi o ustanovitvi Sklada za 
pravični prehod, za njih pa ni predvidena obvezna dopol-
nilna podpora iz nacionalnih ovojnic za Evropski sklad za 
regionalni razvoj in Evropski socialni sklad plus.

Stališče k Predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi sklepa o 
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
Republika Slovenija si v luči izkušenj iz epidemije Covid-19 
prizadeva za nadaljnjo krepitev pripravljenosti in odziva na 
naravne in druge nesreče na nacionalni ravni ter v skladu 
z načelom subsidiarnosti in solidarnosti tudi za izboljšanje 
odpornosti na nesreče večjega obsega na ravni EU. 
Republika Slovenija podpira določene rešitve Predloga 
sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite. Podpira tudi povečanje finančnih sredstev za 
področje civilne zaščite pri odzivu EU na krize. Nekatere 
predlagane spremembe predloga Slovenija lahko podpre. 
To so na primer  rešitve na področju pripravljenosti in 
odziva, in sicer bolj sistematično upoštevanje podatkov o 
preteklih škodah v procesu načrtovanja, nadaljnji razvoj 
in uporaba sistemov opazovanja in zgodnjega opozarjanja, 
možnost zagotavljanja strateškega zračnega prevoza ma-
terialne pomoči in sredstev ter večji obseg financiranja 
operativnih stroškov intervencij zmogljivosti evropskega 
nabora civilne zaščite. Slovenija podpira tudi povečanje 
finančnih sredstev za področje civilne zaščite pri odzivu 
EU na krize, pri čemer je treba zagotoviti uravnoteženo 
uporabo sredstev med državami članicami in Komisijo. 

Nov Državni načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh 
Ministrstva in vladne službe, določene v Državnem načrtu 
bodo v roku 15 dni po sprejemu  tega sklepa izdelale ozi-
roma uskladile priloge in dodatke k Državnemu načrtu, 
ki so v njihovi pristojnosti in jih posredovale Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter izvajalcem 
nalog iz svoje pristojnosti.
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Skladno s sklepom bodo nosilci načrtovanja na nižjih 
ravneh načrtovanja izdelali oziroma uskladili svoje načrte 
oziroma dele načrtov zaščite in reševanja z Državnim 
načrtom najkasneje v 60 dneh po sprejemu Državnega 
načrta. 
Nosilci izdelave načrtov dejavnosti morajo v 30 dneh po 
sprejetju Državnega načrta zagotoviti finančna sredstva in 
zalogo potrebnih materialno-tehničnih sredstev za najmanj 
1 mesec delovanja. 

Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in 
pomoči ob pojavu bolezni covid-19
V Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epi-
demije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je 
pri nalogah Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije 
določeno, da pripravi končno poročilo o pojavu in poteku 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
in ga predlaga v sprejem Vladi Republike Slovenije. Poročilo 
obravnava aktivnosti in ukrepanje zaščite, reševanja in 
pomoči ob pojavu bolezni covid-19. 
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je 13. 
marca 2020 na predlog ministra za zdravje izdal Sklep 
o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob 
pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni 
pri ljudeh. Zaradi ugodnejših epidemioloških razmer je 
Vlada Republike Slovenije 14. maja 2020 izdala Odlok o 
preklicu epidemije nalezljive bolezni covid-19. Poveljnik 
CZ RS je 28. maja 2020 izdal Sklep o preklicu Sklepa o 
aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
V poročilu so zajete priprave in ukrepanje v Republiki 
Sloveniji do razglasitve epidemije in ukrepanje po razgla-
sitvi epidemije, vse do 30. maja 2020, ko so se zaključile 
operativne aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v zvezi s covidom-19.
V poročilu so predstavljene ključne aktivnosti ministrstev 
in drugih državnih organov, ključne aktivnosti na regijski 
in lokalni ravni, ključne aktivnosti humanitarnih orga-
nizacij, delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč in 
druge aktivnosti kot so: mednarodne aktivnosti, nastanitev 
oseb, oskrba ranljivih skupin, donacije, zbiranje ponudb 
in nabava zaščitne opreme, delitev zaščitne opreme, za-
gotavljanje informacijskih in komunikacijskih storitev, 
intervencijski stroški. Posebno mesto je posvečeno ko-
municiranju z javnostmi. Na koncu poročila so navedene 
končne ugotovitve, pozitivne izkušnje in pomanjkljivosti 
ob odzivanju na epidemijo ter predlogi.

Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev 
pravic porabe za namen zagotavljanja 
sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z 
epidemijo, v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 6. 
2020
Tokrat vlada drugič podaja poročilo o prerazporeditvah, 
in sicer za obdobje od 7. 5. 2020 do vključno 30. 6. 2020. 
V navedenem obdobju so bile za namene preprečevanja 
in omilitve posledic epidemije izvedene naslednje raz-
poreditve sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer 
na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF) s postavke: 
•	 Tekoča proračunska rezerva v višini 107,41 milijona 

evrov;
•	 Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja - 

COVID-19 v višini 782,8 milijona evrov.
Iz Sklada proračunske rezerve bo bile dodeljene pravice 
na podlagi 48. člena ZJF v višini 97.600 evrov za pomoč 
Furlaniji - Julijski krajini.
Izvedene prerazporeditve pravic porabe znotraj finančnih 
načrtov posameznih ministrstev na podlagi drugega 
odstavka 28. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) v 
skupni višini 76,6 milijona evrov. 
Na podlagi 12. člena ZIUJP so bile torej v času od 16. 
3. do vključno 30. 6. 2020 izvedene prerazporeditve 
pravic porabe, vezane na COVID-19, v skupnem znesku 
približno 1,28 milijarde evrov, od tega: 
•	 iz sredstev splošne proračunske rezervacije: 

 » na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJF s post-
avke Tekoča proračunska rezerva v višini 360,6 
milijona evrov;

 » na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJF s post-
avke Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja 
- COVID-19 v višini 782,8 milijona evrov;

•	 iz Sklada proračunske rezerve:
 » na podlagi 48. člena ZJF v višini 14,4 milijona 

evrov;
•	 znotraj finančnih načrtov posameznih ministrstev:

 » na podlagi drugega odstavka 28. člena ZIPRS2021 
v skupni višini 122 milijonov evrov. 
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Vlada razporedila sredstva splošne 
proračunske rezervacije
Vlada je Ministrstvu za zdravje razporedila dobrih 152 
tisoč evrov. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo se sredstva iz državnega 
proračuna namenjajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, in sicer za plačilo nadomestila prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje.

Načrt izvajanja finančnih instrumentov za 
omilitev posledic ekonomske krize zaradi 
epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023 
Zaradi svetovne pandemije in spomladi 2020 tudi v 
Sloveniji razglašene epidemije COVID-19 so v gospo-
darstvu nastale številne škodljive posledice. To je povzročilo 
izredne razmere, zato so potrebni obsežni in hitri ukrepi, 
namenjeni zdravstvenim sistemom ter blaženju negativnih 
posledic pri delovanju gospodarstva, predvsem MSP in 
drugih ranljivih delov gospodarstva.
Skupni znesek sredstev za FI COVID-19 za obdobje 
upravičenosti, to je do leta 2023, znaša 65 mio evrov 
EU dela iz sredstev evropske kohezijske politike - ESRR. 
Upravljavcu novega COVID-19 sklada skladov je 
predvideno izplačilo v štirih tranšah, vsakič po 16,25 mio 
evrov, in sicer avgusta 2020, decembra 2020, maja 2021 
in septembra 2021.

Delovna skupino za obravnavo romske 
problematike
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o ustanovitvi 
Delovne skupine za obravnavo romske problematike. V 
delovni skupini so predstavniki državnih organov, sa-
moupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti 
Republike Slovenije. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha z delovanjem Komisija 
Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol
Poslanec Državnega zbora RS je na vlado naslovil vprašanje 
v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol. 
Vlada mu odgovarja, da je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport konec februarja letos objavilo Razpis za 
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021. 

Zaradi ukrepov vlade proti koronavirusu je bil razpis 
začasno ustavljen, nadaljevanje razpisa pa je odvisno od 
sprejema  rebalansa letošnjega proračuna in sprejema 
novega proračuna za leto 2021 ter načrtovanja v obdobju 
do leta 2023/2024.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si bo priza-
devalo zagotoviti zadostna sredstva za izvedbo novega 
razpisa, s katerim bo prispevalo k realizaciji občinskih 
investicij, katerih cilj je zagotoviti zadostne in varne pro-
storske pogoje v vrtcih in osnovnih šolah. 

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s 
stanovanjsko politiko 
Vlada je sprejela odgovor  na pisno poslansko vprašanje 
v zvezi s stanovanjsko politiko države in Interventnim 
zakonom za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih in-
vesticij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 
(IZOOPIZG).
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se stanovanjska poli-
tika izvaja po vsej državi, in sicer skladno z  Resolucijo 
o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 
in z metodologijo določanja  prednostna območja za 
stanovanjsko oskrbo – PROSO. PROSO so območja, 
kjer je potreba prebivalstva in gospodarstva po javnih 
najemnih stanovanjih največja. Opredelitev PROSO se 
vključuje tako v prostorsko kot tudi stanovanjsko politiko 
države, Stanovanjski sklad RS pa je zavezan usmerjanju 
večinskega deleža sredstev, namenjenih financiranju grad-
nje novih stanovanj, v gradnjo javnih najemnih stanovanj 
na PROSO.
Vlada pojasnjuje, da se v Sloveniji trenutno soočamo z 
občutnim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj. 
Ponudba javnih stanovanj ne sledi povpraševanju, prob-
lematika oteženega dostopa do primernih stanovanj je 
še posebej pereča pri mladih, socialno šibkih in drugih 
ranljivih skupinah. Po razpoložljivih podatkih je na državni 
ravni zaznana potreba po dodatnih skoraj 10.000 javnih 
najemnih stanovanjih, 600 bivalnih enotah in vsaj 500 
oskrbovanih stanovanjih. 
Več si lahko preberete TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade/
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68. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 68. dopisni seji izdala Odlok o 
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na 
zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
in v notranjosti Republike Slovenije.
Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko od 20. julija 
v Slovenijo vstopajo na kateremkoli mejnem prehodu, za 
vročanje odločb o karanteni, tudi v notranjosti države, 
pa bodo odslej skrbeli policisti. Z odlokom se določajo 
ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih 
meja Slovenije ob vstopu v Slovenijo, pa tudi v notranjosti 
Slovenije.
Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist 
od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za 
izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za 
zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na 
mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo 
o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli 
vstop v državo.
Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena 
ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob 
nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe 
priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime 
in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala 
karanteno v Sloveniji in elektronski naslov za vročitev 
odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih 
posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi 
za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto 
policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi 
vroči odločbo.
Odlok v 10. členu določa 18 primerov izjem za katere 
se karantena ne odredi. Izjemoma lahko v Slovenijo brez 
omejitev in karantene vstopi tudi predstavnik tujih var-
nostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v 
Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve 
iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, 
Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to 
mogoče (18. točka 1. odstavka 10. člena odloka).
Odlok je začel veljati 20. julija 2020.
Več si lahko preberete TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

71. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 71. dopisni seji sprejela spremembe in 
dopolnitve Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije 
in izdala spremembe odloka o določitvi seznama blaga za 
spopadanje s posledicami epidemije, katerega veljavnost 
je podaljšala do 31. oktobra 2020.

Spremembe in dopolnitve Uredbe o 
namenitvi dela dohodnine za donacije
Med drugim se določa nov presečni datum, ko mora 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, 
Finančni upravi RS (FURS) poslati podatke o vseh nevlad-
nih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega 
leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem 
interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij. 
AJPES bo moral tako FURS podatke poslati najpozneje 
do 15. avgusta tekočega leta.
Na podlagi podatkov AJPES bo FURS pripravil seznam 
upravičencev ter ga najpozneje do 31. avgusta poslal 
Ministrstvu za finance. Rok za objavo seznama v Uradnem 
listu bo po novem 30. september.

Spremembe odloka o določitvi seznama 
blaga za spopadanje s posledicami 
epidemije
Vlada je izdala spremembe in dopolnitve Odloka o 
določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami 
epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih 
dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu.
Vlada je veljavnost omenjenega odloka podaljšala do 
31. oktobra 2020. Na ta način se lahko posredno pozi-
tivno vpliva na zmanjšanje negativnih učinkov epidemije 
COVID-19 za državljane, državne organe, organizacije 
in gospodarstvo.

72. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 72. dopisni seji odločila, da se omejitve 
iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo 
še naprej. Sprejete pa so bile tudi nekatere spremembe na 
zelenem in rdečem seznamu držav.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/68._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_17.7.2020.pdf
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Ukrepi iz odloka o začasni splošni omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki 
Sloveniji ostajajo v veljavi
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno 
Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije 
COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni ute-
meljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. 
Vlada je odločila, da se te omejitve uporabljajo še naprej.
Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja 
vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov 
odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe 
spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor 
in javnost.

Spremembe na zelenem in rdečem seznamu 
držav
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Oceno 
epidemiološke situacije v državah Evropske unije in 
schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah 
in Oceno epidemiološke situacije v državah in opre-
delitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako je pre-
sodila strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odre-
janju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti 
Republike Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej 
uporabljajo.
Vse spremembe so začele veljati 31. julija 2020.
Celoten povzetek 72. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

9  NOVICE IZ OBčINSKIh 
LOGOV

GOZDNA UčNA POT RUTA V 
LOVRENCU NA POhORJU
Gozdna učna pot Ruta v občini Lovrenc na Pohorju je 
krožna pot, dolga približno 4,5 km. Prvič je bila označena 
že leta 2004, a jo je pred šestimi leti močno prizadel 
žledolom, zato je bila zaradi podrtih dreves ter naplazen-
ega materiala na nekaterih mestih neprehodna. V lanskem 
letu so jo lokalni gozdarji ob podpori Občine Lovrenc na 
Pohorju, podjetja Slovenski državni gozdovi, Podravskega 
gozdarskega društva in prostovoljcev obnovili ter ji dali 
novo podobo in vsebine. 
Pot se prične pri domačiji Matec in se nadaljuje po vlakah 
do meje gozdnega rezervata Štiblerjev vrh. Od tam se po 
lovski stezi, ki je speljana po nekdanjih lovskih in spre-
hajalnih poteh falske graščine, spusti do domačije Štibler, 
od koder se nadaljuje po gozdni cesti mimo gozdne jase 
pri Lobniku do izhodišča pri Matecu. Pot je označena z 
rumeno silhueto gamsa na zeleni krožni podlagi, saj so 
strma pobočja Rute značilno življenjsko okolje te vrste na 
Pohorju, gamse pa lahko z malo sreče opazimo tudi ob poti. 
Učna pot je opremljena z devetimi tematskimi točkami, na 
katerih lahko obiskovalci in pohodniki spoznajo gozdove 
in zgodovino Rute ter nekatera zanimiva dejstva o uprav-
ljanju gozdov in gozdni ekologiji, med avtohtono bukvijo 
pa lahko opazijo tudi mnoge tujerodne vrste dreves, kot 
so lawsonova pacipresa, duglazija in zeleni bor, zapuščino 
falskih grofov. S poti se v vseh letnih časih odpirajo čudoviti 
razgledi na Dravsko dolino, hidroelektrarno Fala, Kozjak 
in Pohorje.
Obnovljena gozdna učna pot, ki jo lahko prehodimo v 
slabih dveh urah, je primerna za planinske in družinske 
izlete, šolske naravoslovne in športne dneve ali individu-
alna raziskovanja skritih kotičkov  neokrnjene narave.

V ŠKOFJI LOKI BODO SEPTEMBRA 
ODPRLI ŠOLSKO ULICO LJUDEM
Septembra bodo za nekaj dni odprli Šolsko ulico ljudem. S 
tem bodo omogočili varno hojo šolarjem v šolo, meščanom 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/72._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_30.7.2020.pdf
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pa prijeten sprehod med mestnim jedrom in območjem 
vojašnice.
Tekom priprave Celostne prometne strategije občine Škofja 
Loka se je pokazalo, da je preko 80 % prebivalcev Škofje 
Loke pripravljenih kratke poti opraviti peš ali s kolesom, 
če bi bili pogoji za hojo in kolesarjenje boljši. Hkrati vemo, 
da se veliko prebivalcev Škofje Loke z avtomobilom vozi 
tudi na kratke razdalje, ki bi jih lahko enostavno opravili 
peš ali s kolesom. Zato bomo letos septembra testno Šolsko 
ulico odprli ljudem in s tem omogočili prijetno in bolj 
varno hojo ter kolesarjenje.
Zadnja leta so jutranji zastoji v okolici šol nekaj običajnega. 
Raziskave kažejo, da je v slovenske šole 30 let nazaj preko 
90 % otrok v šolo prihajalo peš; samih ali v družbi pri-
jateljev. Danes v šolo peš hodi bistveno manjši delež otrok, 
vendar ne zato, ker si tega ne bi želeli, ampak zato ker se 
staršem njihova pot do šole pogosto zdi prenevarna. 
To je slabo za vse: preveč avtomobilov slabša prometno 
varnost za otroke, ki v šolo pridejo peš. Če starši otroke 
vozijo v šolo, to slabo vpliva tudi na zdravje otrok, saj se 
premalo gibljejo. Hkrati pa ankete, izvedene med učenci, 
kažejo, da je zelo malo otrokom všeč, da jih starši peljejo 
z avtom. Raje gredo s kolesom, peš, s skirojem oziroma v 
družbi prijateljev.
Šolska ulica v Škofji Loki se vse bolj uporablja kot peš 
ali kolesarska povezava med starim mestnim jedrom in 
novo nastajajočim središčem v nekdanji vojašnici ter 
Kamnitnikom. 
To se je še posebej lepo pokazalo med epidemijo koronavi-
rusa, ko je bilo naše gibanje omejeno le na gibanje znotraj 
meja občine. Tudi zato potrebujejo pešci in kolesarji v 
naseljih več prostora za gibanje. 
Opisano ni problem le v Škofji Loki, saj se s tem srečujemo 
tudi drugje. V tujini se uspešno spopadajo s tovrstnimi 
problemi z odpiranjem ulic za ljudi. Odprta ulica (angl. 
open streets) je ulica, na kateri imajo pešci in kolesarji 
prednost, na njej se odvija zanimiv, privlačen program, 
tranzitni motorni promet je omejen, omogočen pa je do-
stop za lokale in prebivalce ob ulici. Odprta ulica se lahko 
odvija cel dan, če je to pred osnovno šolo, pa lahko le v 
času pred začetkom in ob koncu pouka, kar imenujemo 
šolska ulica (angl. school streets). 
Otroke, ki živijo bolj oddaljeni od šole in ne morejo hoditi 
peš celo pot, starši ali šolski prevoznik pripelje na t.i. točko 
Poljubi in odpelji, da otroci prehodijo vsaj del poti v šolo.

Z uvajanjem ukrepa Odprta ulica pričakujemo na ulici 
več pešcev in kolesarjev, bolj prijetno bivalno okolje z 
manj hrupa. Ulica bo tako varna, da jo bo lahko prehodil 
tudi osemletnik sam ali v družbi s prijatelji. To bo imelo 
številne pozitivne učinke na zdravje, okolje in tudi na 
lokalno gospodarstvo.
Odprta ulica v Škofji Loki je začasen ukrep v več fazah. 
Trenutno smo v začetni fazi, v kateri ukrep načrtujemo 
in ga skušamo uskladiti s pričakovanji prebivalcev, last-
nikov lokalov in drugih akterjev ob ulici. Pripravili bomo 
prometni elaborat ter privlačen in pester program, ki se 
bo odvijal na ulici. 
Odprta ulica bo potekala pet sobot - 29. avgusta in 5., 12., 
19. ter 26. septembra 2020, pet delovnih dni v jutranji 
konici - od srede, 16. 9. do torka, 22. 9. 2020 in en cel 
delovni dan - 22. september 2020, ko že tradicionalno 
obeležujemo Dan brez avtomobila. 
Po izpeljavi programa bo sledila ocena uspešnosti Odprte 
ulice. Vse vključene v projekt bomo vprašali, kakšne so 
bile njihove izkušnje, kar bo predstavljalo izhodišče za vse 
prihodnje prometne in varnostne ukrepe na tem območju, 
pa tudi zgled za druge slovenske občine. 
Svoje odzive, želje in predloge povezane s Šolsko ulico 
lahko pošljete na spodnji internetni naslov odprtaulica@
skofjaloka.si
Več informacij o Odprti ulici dobite na spletni strani 
Občine Škofja Loka oziroma na spodnji povezavi:
https://www.skofjaloka.si/novica/267734
in na družbenih omrežjih občine Škofja Loka:
www.facebook.com/infoobcinaskofjaloka/
instagram.com/obcinaskofjaloka

LUčE POSTALE PRVA SLOVENSKA 
SAMOOSKRBNA ENERGETSKA 
SKUPNOST
Luče so s pomočjo družbe Petrol, Elektra Celje in lju-
bljanske fakultete za elektrotehniko postale prva sloven-
ska samooskrbna energetska skupnost. Omenjeni kraj v 
Savinjski dolini je po zaslugi projekta v določenih časovnih 
obdobjih popolnoma energetsko samozadosten, projektni 
partnerji pa so poskrbeli za tehnično integracijo omrežja.
Kot so pojasnili v Petrolu, so bile Luče zaradi naravne 
razgibanosti do nedavnega izpostavljene izzivu šibkega 

https://openstreetsproject.org/
https://openstreetsproject.org/
http://schoolstreets.org.uk/
mailto:odprtaulica@skofjaloka.si
mailto:odprtaulica@skofjaloka.si
https://www.skofjaloka.si/novica/267734
http://www.facebook.com/infoobcinaskofjaloka/
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elektroenergetskega omrežja, zato so morali poiskati ino-
vativne rešitve na področju oskrbe z električno energijo.  
To jim je uspelo v sklopu evropskega projekta Compile, 
katerega glavni cilj je bil zagotoviti zanesljivost in var-
nost oskrbe z energijo v lokalnem energetskem sistemu. 
Ob tem so želeli prispevati tudi k povečanju zanimanja 
lokalne skupnosti za energetiko in varovanje okolja ter k 
pridobivanju energije iz obnovljivih virov. 
S projektom, ki je del evropskega programa Obzorje 2020, 
so začeli novembra 2018 in traja tri leta in pol. Njegova 
vrednost je 6,42 milijona evrov, v njem pa sodeluje 12 
evropskih partnerjev in dva svetovna iz Indije in Kitajske. 
V sklopu projekta so na devetih objektih namestili za 102 
kilovata sončnih elektrarn, sistemska baterija pa napaja 35 
merilnih mest. Večinoma gre za stanovanjske hiše, kmetije 
in delovna poslopja, pa tudi za manjše podjetje, kotlovnico 
na biomaso, gasilski in kulturni dom ter pošto. 
Sistem v Lučah predstavlja prvo tovrstno energetsko skup-
nost v Sloveniji, ki lahko v celoti sama pokrije potrebe po 
električni energiji zgolj na osnovi proizvodnje iz obnov-
ljivih virov energije. 

TRI PRIMORSKE REGIJE STOPILE 
SKUPAJ IN PREDSTAVILE NOVO 
TURISTIčNO ZGODBO
Na Pomniku miru na Cerju se je danes odvila predstavitev 
novega turističnega produkta, ki povezuje Goriška Brda, 
Vipavsko dolino in Kras. V enotno zgodbo so se prvič 
povezali vsi tamkajšnji ključni turistični dejavniki, ki 
goste nagovarjajo z edinstveno kombinacijo narave, vina 
in kulinarike.
Gre za primer dobre prakse, ki povezuje številne turistične 
ponudnike, občine in vodilne destinacije. Na privlačen 
način vključuje naravne danosti regije, kulturno dediščino 
in gastronomske posebnosti.
Nova turistična ponudba vključuje brezplačna vodenja 
po največjih znamenitostih ob kozarcu avtohtonih vin, 
rebule, zelena ali terana, na Divaškem tudi slivovke, njen 
namen pa je goste popeljati na odkrivanje izjeme zgo-
dovinske, kulturne in naravne dediščine območja treh regij 
ter izkušnjo obogatiti z okušanjem avtohtone vrhunske 
žlahtne kapljice.
Ponudba v celoti temelji na trajnostnem razvoju in 
sledi Zelenim smernicam slovenskega turizma. Močna 

povezovalna nit med zelenimi destinacijami v ospredje 
postavlja spoznavanje avtohtonih posebnosti regije, Brd, 
Krasa in Vipavske doline, spodbuja razpršitev gostov in 
kar je najbolj pomembno, tke trajne vezi med deležniki, 
ne zgolj znotraj destinacij, temveč na ravni celotne regije.



32

Julij 2020

10  NOVICE ZDRUŽENJA

INFORMACIJA V ZVEZI Z 
USTANAVLJANJEM POKRAJIN 
Alojz Kovšča, predsednik Državnega sveta RS je seznanil 
asociacije občin, da proces priprave pokrajinske zako-
nodaje, ki poteka pod okriljem Državnega sveta, ne glede 
na izredne razmere zaradi pandemije nove koronavirusne 
bolezni teče nemoteno. So v sklepnem delu, ki pa je zelo 
zahteven, saj z njihove strani zahteva dodatne napore za 
koordinacijo na medresorski ravni. Na delovnem srečanju, 
ki so ga imeli 2. julija, so se sestali s člani strokovne skupine 
in predstavniki ministrstev z namenom, da se natančno 
določi parametre, kakšne bodo finančne posledice prenosa 
pristojnosti in nalog z države in lokalne samouprave na 
pokrajine. Dejstvo je, da bodo šele z natančno oceno 
finančnih posledic, lahko napovedali, kakšen bo dejanski 
obseg financiranja pokrajin in kakšna bo dejanska časovnica 
prenosa pristojnosti in nalog na pokrajine, tako z državne 
kot lokalne ravni. Zato bodo v naslednjih mesecih dialog 
z ministrstvi vodili še bolj podrobno. 
Za uspeh tega projekta je pomembno, da sodelujemo 
vsi skupaj. Zato so se obrnili na nas, združenja lokalnih 
asociacij, da jim tudi v tem delu tvorno stojimo ob strani. 
Glede na zadnji dogovor nameravajo končni predlog 
predloga Zakona o financiranju pokrajin v javno razpravo 
vložiti v drugi polovici meseca septembra.

KOhEZIJSKI E-KOTIčEK MESECA 
JULIJA 2020
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pripravila novo številko Kohezijskega e-kotička. V njem 
si lahko med drugim več preberete o EU načrtu za okrevan-
je gospodarstva po pandemiji, aktualnih in napovedanih 
javnih razpisih, izobraževanjih in še mnogočem drugem.

EU načrt za okrevanje gospodarstva po 
pandemiji
Voditelji držav članic EU so 21. julija 2020 potrdili večletni 
finančni okvir EU za obdobje 2021-2027 (1074 milijard 
evrov) in nov instrument za okrevanje, NextGenerationEU 
(750 milijard evrov).

S tem so voditelji vlad in držav EU v Evropskem svetu 
sledili predlogom Evropske komisije, ki je za odpravljanje 
gospodarske in socialne škode zaradi pandemije korona-
virusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest v instrumentu za okrevanje 
NextGenerationEU predvidela nepovratna sredstva in 
posojila za pomoč državam članicam.
Instrument za okrevanje bo izredne in začasne narave. 
Financiranje bo omogočeno s sklepom o virih lastnih 
sredstev, ki bo EU omogočil, da si za ukrepe v obdobju 
2021–2024 z izdajo obveznic izjemoma izposodi do 750 
milijard evrov. Evropska Komisija bo nato sredstva v skladu 
s prednostnimi nalogami EU usmerila v posebne in nove 
potrebe po financiranju, ki jih je izpostavila kriza, in sicer 
prek nepovratnih sredstev in posojil. Tako bo Unija svo-
jim državam članicam nudila podporo, ne da bi pri tem 
dodatno obremenjevala njihove nacionalne proračune v 
obdobju, ko so že tako najbolj pod pritiskom.
Odziv EU na koronavirusno krizo bo razporejen čez ob-
dobje do leta 2027 in bo najintenzivnejši v prvih, ključnih 
letih okrevanja. EU bo za zagotovitev učinkovitega odziva 
uporabila vrsto različnih instrumentov.

Aktualni razpisi
Med aktualnim razpisi so:https://www.gov.si/zbirke/
javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-ener-
getske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-
2020-2021-in-2022/
•	 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 

stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
•	 4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjan-

ja, prodajne dvorane in zavetja

Napovedani razpisi
Med napovedanimi razpisi pa lahko najdete sledeče objave:
•	 Vzpostavitev tehnoloških platform s področja 

interneta stvari (pilotni projekt) - napovedan za 
september 2020

•	 Javni poziv spodbude na področju internacional-
izacije za namen zmanjševanja posledic - napovedan 
za avgust 2020

•	 Elektropolnilnice - napovedan za december 2020

Neposredne potrditve
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2020-2021-in-2022/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
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Kohezijski sklad, je med drugim izdala naslednje odločitve 
o finančni podpori projektom:
•	 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 

zgornje Save – občina Radovljica 
•	 Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – Občina 

Šentjernej
•	 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče 

– Občina Miren-Kostanjevica
•	 Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri in VIZIJA 

POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, 
vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagot-
avljanje mirnih con na Pohorju

•	 itd.
Celoten Kohezijski e-kotiček meseca julija je na voljo TU. 

ZA čISTILNE NAPRAVE V 19 LETIh 1,87 
MILIJARDE EVROV 
Obremenjevanje vodotokov z organskimi snovmi se je 
v Sloveniji občutno zmanjšalo po izgradnji komunalnih 
čistilnih naprav od 90. let prejšnjega stoletja. Za naložbe 
v odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so v 
obdobju od leta 2000 do 2019 namenili 1,87 milijarde 
evrov, kažejo podatki ministrstva za okolje in prostor.
Posebej pospešeno so področje urejali v obdobju od leta 
2007, ko je skupni znesek izdatkov za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda znašal okoli 1,48 milijarde 
evrov. Od tega je bilo sredstev iz skladov EU 29 odstotkov, 
11 odstotkov predstavljajo sredstva iz proračuna države in 
okoli 60 odstotkov sredstva občinskih proračunov.
Pred tem so v letih od 2000 do 2006 za naložbe v odva-
janje in čiščenje komunalne odpadne vode v državi skupaj 
namenili okoli 390 milijonov evrov. Občine so od leta 
2005 prispevale k naložbam v komunalno infrastrukturo 
okoli 50 odstotkov lastnih sredstev, primerljiv delež pa je 
bil zagotovljen iz državnega in evropskega proračuna, so 
navedli na okoljskem ministrstvu.
Ob tem pa so opozorili, da so se v okviru projektov, 
financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, poleg ukrepov s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode lahko izvajali tudi drugi ukrepi, 
na primer ukrepi s področja oskrbe s pitno vodo in vlaganja 
v ceste. Glede na to, da iz razpoložljivih virov porazdelitev 
stroškov med različne vrste ukrepov posameznega projekta 

ni razvidna, so omenjena finančna sredstva teh projektov 
upoštevana v celoti.
Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bilo leta 2001 
v Sloveniji skupno 135 komunalnih čistilnih naprav z zmo-
gljivostjo okoli 1,5 milijona populacijskih enot. Leta 2018 
pa je bilo komunalnih čistilnih naprav že nekaj več kot 
500, njihova skupna zmogljivost je znašala 2,68 milijona 
populacijskih enot. Pri vseh teh podatkih so upoštevane 
čistilne naprave z zmogljivostjo najmanj 50 populacijskih 
enot.
Kar pa zadeva priključenost na čistilne naprave, je bila 
priključenost na komunalne čistilne naprave 90-odstotna v 
aglomeracijah z obremenitvijo 2000 populacijskih enot ali 
več, v vseh aglomeracijah pa 77-odstotna, kažejo podatki za 
leto 2018 iz informacijskega sistema ministrstva za okolje 
in prostor, kjer spremljajo javne službe.
Približno 447.000 prebivalcev Slovenije medtem živi v 
območjih izven meja aglomeracij, kjer opremljanje z javno 
kanalizacijo oz. s komunalnimi čistilnimi napravami ni 
predpisano. Na območjih izven meja aglomeracij je delež 
priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje 9,9-odsto-
ten. Velika večina prebivalstva na teh območjih ima in-
dividualne ureditve, to so pretočne greznice, nepretočne 
greznice ali male komunalne čistilne naprave.

FUNDACIJA ZA ŠPORT ŽE MAJA 
RAZDELILA SREDSTVA
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Slovenije je objavila rezultate razpisa za leto 2020. Zadnja 
sredstva so bila razdeljena že sredi maja.
V letošnjem letu je Fundacija za šport razdelila 8.500.000 
EUR, od tega 2.039,806 EUR za vrhunski šport, 2.027.604 
EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport, 752.940 EUR za šport za vse, 
2.125.000 EUR za gradnjo športnih objektov in površin za 
šport v naravi ter ostalo za različna področja sofinanciranja.
Kot je bilo znano že poprej, so športne organizacije konec 
leta 2019 v razpisanem roku oddale 1099 vlog. Zaprosile 
so za 32 milijonov evrov sredstev, pri čemer se jih je za 
23,8 milijonov nanašalo na programe, ostalo pa za objekte. 
FŠO bo v letu 2020 sofinanciral 661 prijavljenih pro-
jektov. Največji prejemniki sredstev javnega razpisa 2020 
za tekmovalni šport so smučarska (523.790,94 EUR), 
košarkarska (271.751,63 EUR), rokometna (260.676,81 

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izgradnjo-manjkajoce-kanalizacije-v-porecju-zgornje-save
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-izgradnjo-manjkajoce-kanalizacije-v-porecju-zgornje-save
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-nov-kanalizacijski-sistem-v-obcini-sentjernej
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-nov-kanalizacijski-sistem-v-obcini-sentjernej
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-kanalizacijski-sistem-v-obcini-miren-kostanjevica
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-kanalizacijski-sistem-v-obcini-miren-kostanjevica
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovitev-in-izboljsanje-stanja-naravnih-habitatov-ob-muri-in-na-pohorju
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovitev-in-izboljsanje-stanja-naravnih-habitatov-ob-muri-in-na-pohorju
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovitev-in-izboljsanje-stanja-naravnih-habitatov-ob-muri-in-na-pohorju
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/evropska-sredstva-za-obnovitev-in-izboljsanje-stanja-naravnih-habitatov-ob-muri-in-na-pohorju
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/julij-2020-kohezijski-e-koticek.pdf
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EUR), kajakaška (244.901,59 EUR) ter Planinska zveza 
Slovenije (238.429,21 EUR).
FŠO je prva sredstva za vrhunski šport organizacijam, ki so 
izpolnjevale pogoje, namenil že konec marca. S tem ostaja 
eden glavnih stebrov financiranja slovenskega športa in je 
tudi tokrat prepotrebna sredstva za delovanje nakazal prvi. 
Letos so bila ta športnim organizacijam zaradi pandemije 
koronavirusa, ki je ohromilo športno dogajanje, še toliko 
bolj potrebna. Preostala sredstva znotraj ostalih področij 
razpisa so bila razdeljena 14. maja. 

SLOVENSKO PREDSEDOVANJE EUSAIR 
IN JJP
Slovenija od 1. junija 2020 do 31. maja 2021 predseduje 
Jadransko-jonski pobudi (JJP) in Strategiji EU za 
jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Pobudi se izvajata 
ločeno, a koordinirano. Predsedovanje se zaključi s skupno 
ministrsko konferenco JJP/EUSAIR in letnim forumom 
EUSAIR. 
JJP je izšla iz Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, 
ustanovljenega leta 1999 v podporo državam v regiji pri 
prizadevanjih za mir, stabilnost, demokracijo, spoštovanje 
človekovih pravic in gospodarsko blaginjo. Pobuda je urad-
no zaživela s podpisom Anconske izjave maja leta 2000 in 
pomeni politično podlago za krepitev jadransko-jonskega 
teritorialnega sodelovanja ter spodbujanje politične in gos-
podarske stabilnosti kot trdnega temelja za proces evropske 
integracije.  Izjavo so prvotno podpisali zunanji ministri 
Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Grčije, Italije 
in Slovenije, v pobudo pa so se pozneje vključile še Srbija, 
Črna gora, Severna Makedonija in San Marino.
Slovenija bo v času predsedovanja JJP v formatu okroglih 
miz prioritetno naslovila izzive na področju infrastrukturne 
povezljivosti, znanosti in kulture, turizma ter problematike 
mladih. Ključni naslovniki obravnavanih tem so deležniki 
iz gospodarstva, civilne družbe in raziskovalne sfere, 
pomemben del razprave se odvija v okviru medparlamen-
tarne dimenzije JJP. 
EUSAIR – tako kot druge strategije EU - povezuje regije 
iz različnih držav, ki tvorijo zaokroženo zemljepisno celoto 
in se soočajo s podobnimi razvojnimi in drugimi izzivi. 
Strategije EU so mehanizem, ki skladno z evropskimi 
politikami oblikuje strateške rešitve za posamezno regijo 
in s tem EU kot celoto. EUSAIR preko tematskih usmer-
jevalnih skupin štirih vsebinskih stebrov naslavlja skupne 

vsebine strateškega pomena za jadransko-jonsko regijo: 
inovativno rast, povezovanje regije, okolje in povečevanje 
privlačnosti regije kot celote. Deluje več-nivojsko in 
medsektorsko.
Nosilna tema slovenskega predsedovanja EUSAIR bo 
zeleno povezovanje, saj Slovenija skupaj z BIH v ok-
viru EUSAIR koordinira steber kakovosti okolja. Cilj 
je izboljšanje kakovosti življenja na obali ob skupnem 
morju s konkretnimi ureditvami in uveljavitvijo režimov, 
ki temeljijo na upoštevanju ekosistemskih storitev obale 
in morja v jadransko-jonski regiji.
Program predsedovanja je indikativne narave, saj bo lahko 
zaradi pandemije COVID-19 prilagojen in vsaj deloma 
izveden preko spletne platforme JJP in EUSAIR.
v glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto dostopno 
internetno povezavo.

PODPISANA POGODBA ZA IZVAJANJE 
LETALSKE OBRAMBE PRED TOčO
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano da je 
konec junija podpisalo pogodbo z izvajalcem za izvajanje 
letošnjih aktivnosti na območju SV Slovenije, potrebnih 
za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim 
jodidom z letalsko obrambo pred točo. Pogodba je bila 
podpisana v višini slabih 260.000 evrov. Od tega zneska 
MKGP prispeva 1/3, občine pa preostali 2/3 zneska. 
Izvajalec letalske obrambe pred točo je Športno društvo 
Letalski center Maribor, ki je bil izbran na podlagi skupne-
ga javnega naročila, h kateremu je pristopilo 58 občin. 
Izvajanje letalske obrambe pred točo zajema obdobje od 
25. junija 2020 do vključno 15. septembra 2020. Branjeno 
območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, 
vseh 41 občin v statistični regiji Podravje, občini Slovenske 
Konjice in Zreče iz Savinjske regije in občino Podvelka iz 
Koroške statistične regije.
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AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE 
IN RAZVOJ PODEŽELJA IZDALA 
ODLOčBE ZA VLOGE NA 5. JAVNI 
RAZPIS ZA PODUKREP 19.3 - 
PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
SODELOVANJA LOKALNE AKCIJSKE 
SKUPINE
Za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
je odobrenih 37 vlog v skupni vrednosti 3 milijone evrov.
5. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje 
sodelovanja lokalne akcijske skupine je bil objavljen 13. 
12. 2019, vlagatelji pa so lahko vloge oddali do vključno 
28. 2. 2020. Na Agencijo je bilo oddanih 132 vlog, v 
katerih so vlagatelji zaprosili za 11 milijonov sredstev. V 
okviru 5. javnega razpisa je bilo za operacije sodelovanja 
lokalnih akcijskih skupin razpisanih 3,1 milijona evrov 
nepovratnih sredstev. Agencija je odobrila 37 vlog za 9 
operacij sodelovanja v skupni vrednosti dobre 3 milijone 
evrov.
Podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovan-
ja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 
RS 2014-2020 je eden izmed podukrepov v okviru pobude 
LEADER, namenjen pa je sofinanciranju aktivnosti v pro-
jektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami 
znotraj Republike Slovenije in tudi sodelovanje s partnerji 
iz tujih držav. 

11  KORISTNE INFORMACIJE

REGRES ZA LETNI DOPUST V LETU 
2020 – UVELJAVITEV ANEKSA 
h KOLEKTIVNI POGODBI ZA 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske deja-
vnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20)
Navedeni Aneks h KPND ureja regres za letni dopust za 
javne uslužbence v letu 2020, in sicer določa, da znaša 
regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 
940,58 eura, kolikor znaša minimalna plača v letu 2020. 
Prav tako določa, da znaša regres za letni dopust v letu 
2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za 
letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki 
ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov.
Skladno z Zakonom o dohodnini, se pri izplačilu regresa 
za letni dopust za leto 2020 v višini 940,58 eura oziroma 
v višini 1.050,00 eurov, ne plačajo prispevki, prav tako pa 
regres za letni dopust v tej višini ni obdavčen.   
Javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 
2020 že bil izplačan in so na dan izplačila regresa za letni 
dopust za leto 2020 prejeli osnovno plačo, ki ustreza 20. 
ali nižjemu plačnemu razredu, se poračuna razlika regresa 
za letni dopust do višine 1.050,00 eurov. Tistim javnim 
uslužbencem, ki jim je bil regres za letni dopust izplačan v 
mesecu juniju 2020, se izplača višji regres za letni dopust, 
če so na dan izplačila regresa za letni dopust v mesecu 
juniju 2020 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 20. ali 
nižjemu plačnemu razredu. Poračun se opravi najkasneje 
pri izplačilu plače za mesec julij 2020, torej v avgustu 2020 
(3. člen Aneksa h KPND).

POJASNILO MGRT GLEDE PREJEMNIKA 
POGREBNE PRISTOJBINE
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
smo v vednost prejeli dopis v katerem med drugim pojas-
njujejo sledeče: “V primeru, da občina v svojem predpisu 
določi pogrebno pristojbino, jo je izvajalec pogrebne 
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dejavnosti, za izvedbo pogreba na pokopališču, dolžan 
plačati upravljavcu tega pokopališča.”
Celoten dopis je na voljo TU.

NA čETRTEM RAZPISU WIFI4EU 
USPEŠNIh 15 SLOVENSKIh OBčIN 
Na četrtem in hkrati zadnjem javnem razpisu Evropske 
komisije v okviru programa WiFi4EU, ki je namenjen 
vzpostavitvi brezplačnih javnih dostopnih točk do 
brezžičnega interneta, je uspešno kandidiralo 15 slovenskih 
občin. Skupno je bone pridobilo 170 slovenskih občin, je 
danes objavilo ministrstvo za javno upravo.
Na razpisu, ki je potekal med 3. in 4. junijem letos, je 
uspešno kandidiralo 947 občin iz držav EU, ki bodo 
pridobile bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev 
brezžičnega omrežja wi-fi na javnih mestih.
Iz Slovenije je za pridobitev bona v četrtem razpisu uspešno 
kandidiralo še 15 občin, in sicer Beltinci, Borovnica, 
Destrnik, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, 
Hodoš, Majšperk, Mengeš, Mirna Peč, Mozirje, Nazarje, 
Šalovci, Veržej in Žetale.
Skupno je bilo tako na vseh štirih javnih razpisih v okviru 
pobude WiFi4EU iz Slovenije uspešnih 170 občin, kar 
je več kot 80 odstotkov vseh slovenskih občin. »S tem 
Slovenija sodi v krog najuspešnejših držav, ki jim je uspelo 
pridobiti bon za vzpostavitev brezžičnega omrežja wi-fi na 
javnih mestih,« so zapisali na ministrstvu.
Financiranje je namenjeno izgradnji omrežij, ki se 
ne prekrivajo z že obstoječimi zasebnimi ali javnimi 
brezplačnimi storitvami brezžičnega interneta primerljive 
kakovosti na istih javnih mestih. Občine, ki bodo prejele 
sredstva, bodo morale dokazati, da so dostopne točke za 
brezžični javni internet res vzpostavile, in jih nato tudi 
vzdrževati najmanj tri leta.
Pobuda WiFi4EU, za katero je EU med letoma 2018 
in 2020 namenila 120 milijonov evrov, bo po ocenah 
Evropske komisije pripomogla k uresničevanju vizije, da 
bodo vse evropske vasi in mesta.

UPRAVA RS ZA INFORMACIJSKO 
VARNOST OPOZARJA NA ZAKONSKE 
OBVEZNOSTI GLEDE SPLETNIh OBJAV
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 
(ZDSMA) je začel veljati pred dobrim letom z namenom, 
da se uredijo ukrepi za zagotovitev dostopnosti spletišč 
in mobilnih aplikacij zavezancev po ZDSMA za vse 
uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami 
oviranosti. Zavezanci tega zakona so državni organi, organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava 
po zakonu, ki ureja javno naročanje.
ZDSMA se je oziroma se začne uporabljati:
•	 23. septembra 2020 za prilagoditev spletišč, objav-

ljenih pred 23. septembrom 2018;
•	 23. septembra 2019 za druga spletišča (nova spletišča, 

po 23. septembrom 2018);
•	 23. junija 2021 za mobilne aplikacije.

Zahteve glede dostopnosti, ki jih morajo izpolnjevati 
spletišča in mobilne aplikacije:
•	 informacije in uporabniški vmesniki morajo biti 

uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko 
zaznajo;

•	 zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in 
navigacijo;

•	 informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in 
njegovo delovanje morajo biti razumljivi;

•	 vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče 
zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, 
tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da 
imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z 
naprednimi tehnologijami.

V ZDSMA je določeno, da nadzor nad izvajanjem določb 
5. do 8. člena tega zakona opravljajo inšpektorji za in-
formacijsko družbo, to je inšpektorji Uprave Republike 
Slovenije za informacijsko varnost.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/POJASNILA_MINISTRSTEV/MGRT_PREJEMNIK_POGREBNE_PRISTOJBINE_JULIJ_2020pdf.pdf
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12  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
5. Dodatni javni razpis za sofinaciranje projektov so-

cialnih partnerjev – 31. 8. 2020
6. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in tra-

jnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske 
ponudnike –8. 9. 2020

7. Javni razpis  za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 
(oznaka JOB_2020) –14. 9. 2020, 16. 11. 2020

8. Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4. 
gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru 
Dogovora za razvoj regije – 30. 9. 2020

9. Medregionalni razpisi: Nov program nadnacional-
nega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020

10. LIFE - 31. 12. 2020
11. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni 

potniški promet - do 31. 12. 2025
12. Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje 

velikim podjetjem s področja turizma za povečanje 
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020, 
30. 11. 2021

13. 3. javni razpis za aktivnosti Dela za odpravo škode 
in obnovo gozdov iz PRP 2014-2020 - od 6. aprila 
2020 do datuma zaprtja javnega razpisa

14. 4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjan-
ja, prodajne dvorane in zavetja  - do porabe sredstev

13  EU NOVICE

PROJEKTNA SKUPINA ZA OKREVANJE 
IN ODPORNOST
V skladu z dogovorom, ki ga je Evropski svet dosegel 21. 
julija o okrepljenem dolgoročnem evropskem proračunu 
za obdobje 2021–2027 z NextGenerationEU v osrčju, bo 
znotraj Evropske komisije s 16. avgustom začela delovati 
projektna skupina za okrevanje in odpornost. 
Pod vodstvom predsednice komisije Ursule von der Leyen 
bo skupina usklajevala izvajanje načrta za okrevanje po 
koronavirusni krizi v EU. Podpirala bo države članice pri 
pripravi njihovih načrtov za okrevanje in odpornost, da 
bodo ti skladni z zakonodajo ter da bodo sledili ciljem 
zelenega in digitalnega prehoda. 
Spremljala bo tudi porabo finančne pomoči in usklajevala 
evropski semester v tem obdobju.
Več si lahko preberete TU.

PODNEBNA NEVTRALNOST EVROPE
Evropa mora za dosego podnebne nevtralnosti do leta 
2050 preoblikovati svoj energetski sistem, ki je odgovoren 
za 75 % njenih emisij toplogrednih plinov. Z namenom 
povečanja učinkovitosti in povezanosti energetskega sek-
torja sta bili sprejeti strategiji EU za povezovanje energetskega 
sistema in za vodik. 
Strategiji sta nov program naložb za čisto energijo v skladu 
s svežnjem Komisije za okrevanje Next Generation EU in 
evropskim zelenim dogovorom. Naložbe lahko spodbudijo 
gospodarsko okrevanje po koronavirusni krizi, saj bodo 
ustvarile nova delovna mesta ter okrepile vodilno vlogo in 
konkurenčnost Evrope v strateških panogah, ki so ključne 
za njeno odpornost.
Več informacij je na voljo TU.

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_1407
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1259
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ODOBRENIh 222 MIO EVROV ZA 
SLOVENSKO ShEMO ZA PODPORO 
SLOVENSKIM PODJETJEM
Evropska komisija je odobrila 222 milijonov evrov vredno 
slovensko shemo za podporo podjetjem, ki jih je prizadel 
izbruh koronavirusa. 
Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom za 
ukrepe državne pomoči. V okviru sheme, ki se sofinancira 
iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, bo javna 
podpora zagotovljena s subvencioniranimi obrestnimi 
merami ali posojili in bo na voljo vsem podjetjem. Ukrep 
bo upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka (SID), 
ki deluje v imenu in za račun Republike Slovenije. 
Ukrep je namenjen izboljšanju dostopa do zunanjega 
financiranja za podjetja v stiski, kar jim bo omogočilo, 
da nadaljujejo svoje dejavnosti v času in po zaključku 
koronavirusa. 
Komisija je ugotovila, da je slovenski ukrep v skladu s 
pogoji iz začasnega okvira. Zapadlost posojil je namreč 
časovno omejena; znesek posojil je časovno omejen in 
ustreza ravni, predvideni v začasnem okviru; posojila se 
nanašajo na nove naložbe in nove potrebe po obratnih 
sredstvih, ter slovenski organi so uvedli zaščitne ukrepe, 
ki se bodo izvajali s formalnimi zavezami sodelujočih 
finančnih posrednikov in bodo zagotovili, da se pomoč 
dejansko prenese na končne upravičence. 
Komisija zato ugotavlja, da je shema potrebna, primerna 
in sorazmerna za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu 
države članice v skladu s členom 107(3)(b) PDEU in 
pogoji, določenimi v začasnem okviru. Na tej podlagi je 
Komisija odobrila ukrepe v skladu s pravili EU o državni 
pomoči.
Več informacij je na voljo TU.

2,2 MILIJARDE EVROV ZA 140 
KLJUčNIh PROJEKTOV NA PODROčJU 
PROMETA
EU podpira zeleno okrevanje gospodarstva v vseh državah 
članicah in vlaga skoraj 2,2 milijarde evrov v 140 ključnih 
projektov na področju prometa. 
Ti projekti bodo prispevali h gradnji manjkajočih 
prometnih povezav po Evropi, podpiranju trajnost-
nega prometa in ustvarjanju delovnih mest. Financirali 

se bodo prek instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), 
tj. sheme nepovratnih sredstev EU za podporo prometni 
infrastrukturi.
S temi sredstvi bo EU izpolnila svoje podnebne cilje iz 
evropskega zelenega dogovora. 
Več informacij je na voljo TU.

JAVNA POSVETOVANJA EVROPSKE 
KOMISIJE O OBDAVčITVAh PRI 
DOSEGANJU OKOLJSKIh CILJEV EU
Evropska komisija je začela javni posvetovanji o dveh po-
budah, ki naj bi okrepili vlogo obdavčitve pri doseganju 
okoljskih ciljev EU: o spremembi direktive o obdavčitvi 
energije in o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prila-
goditev na mejah (CBAM). 
Oboje evropski zeleni dogovor vidi kot sredstvo za prehod 
k bolj zelenemu in trajnostnemu gospodarstvu Evrope. 
Poleg tega pa Komisijin načrt okrevanja za Evropo pred-
laga nove pristope (kot je npr. CBAM), ki bi okrepili prisp-
evke v evropski proračun in razbremenili države članice, 
oslabljene zaradi krize koronavirusa. 
Sprememba direktive o obdavčitvi energije naj bi postavila 
nove temelje obdavčitve energentov (elektrike, naravnega 
plina in premoga) v EU, ki bi bolje odražali evropske 
okoljske cilje. Cilj je preoblikovanje obdavčitve energije 
tako, da bi potrošnike in podjetja spodbudili k bolj okolju 
prijaznemu ravnanju. 
Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah pa bi poma-
gal zmanjšati tveganja selitve virov CO2 in preusmeritve 
proizvodnje v države z manj strogimi zelenimi predpisi. 
Vsi zainteresirani vabljeni k sodelovanju v posvetovanjih, 
ki bosta potekali do 14. oziroma 28. oktobra.
Več informacij je na voljo TU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_1317
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1336
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive
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