Junij 2020
Vsebina

1

UVOD_______________________ 3

2

AKTUALNA OBVESTILA
V ZVEZI S KORONA VIRUSOM
COVID-19____________________ 4

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 88/2020, KI JE IZŠEL 18. 6. 2020...... 5
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 89/2020, KI JE IZŠEL 19. 6. 2020...... 5
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 90/2020, KI JE IZŠEL 24. 6. 2020...... 5
OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 92/2020, KI JE IZŠEL 29. 6. 2020...... 5

4

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
ODPADKIH........................................................................................................................ 6

VLADA RS.......................................................................................................................... 4
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI....................................................................................................................... 4

5 DOGODKI ZDRUŽENJA__________ 6

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO.................................................................. 4

OBLIKOVNA (Ne)USKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE
UPORABE ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI..................................................... 6

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT......................... 4
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO....................................................................... 4

PRAVILNA PRIPRAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE.............................. 7

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE............................................................. 4

UREDITEV DELA OD DOMA PO KONCU EPIDEMIJE COVID-19................ 7

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.................................................... 4

6

FINANČNA UPRAVA RS............................................................................................... 4

3

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA_______________ 6

SODELOVANJE Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI____________ 8

ZAKONODAJA, OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS__________ 5

DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ZA RAZBREMENITEV OBČIN
(FINANČNO IN BIROKRATSKO)............................................................................... 8

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 82/2020, KI JE IZŠEL 5. 6. 2020:........ 5

SESTANEK STRATEŠKEGA SVETA ZA DEBIROKRATIZACIJO ...................... 8

1

Junij 2020

10 	novice iz občinskih logov_22

NA URSZR O IZPLAČILU DODATKA ZA PROSTOVOLJNO IN
NEPOKLICNO OPRAVLJANJE NALOG V ČASU EPIDEMIJIE......................... 9

NOVA PRIDOBITEV PGD LOVRENC NA POHORJU........................................22

NA MNZ O ROMSKI PROBLEMATIKI...................................................................... 9

7

MOP V SODELOVANJU Z LOKALNIMI SKUPNOSTI USPEŠNO
ZMANJŠUJE POPLAVNO OGROŽENOST NA POREČJU VIPAVE..............22

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA_______________ 10

PODALJŠANJE ROKA ZA USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTA
ZANESLJIVE OSKRBE S PITNO VODO ZA VEČ KOT 47.000
PREBIVALCEV OSREDNJE DOLENJSKE .............................................................23

NUJNOST NADALJNJE OBRAVNAVE PREDLOGA ZAKONA O
FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN....................................................................10

11 	novice združenja_________ 23

SPROSTITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ PO
23. ČLENU ZFO-1.........................................................................................................10

EVROPSKA KULTURA V TVOJI BLIŽINI................................................................23
NA MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO PRIPRAVILI GRAFIČNI PRIKAZ
IN ISKALNIK BELIH LIS...............................................................................................23

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V
DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO INTERVENTNIH UKREPOV ZA
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH
POSLEDIC NA PODROČJU SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI....................................................................................................................10

8

NEUSTAVNOST DELA ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH .........................24
IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA ENOVICE PROJEKTA »PROGRAM
PROJEKTOV ePROSTOR............................................................................................24
PRVEGA JULIJA BREZPLAČNI JAVNI MEDKRAJEVNI POTNIŠKI
PROMET ZA VSE UPOKOJENCE............................................................................24

VPRAŠANJA OBČIN__________ 11

12 KORISTNE INFORMACIJE_____ 25

PODELITEV STAVBNE PRAVICE.............................................................................11

9

SEJE VLADE RS______________ 11

OPRAVLJANJE FUNKCIJE POKLICNIH IN NEPOKLICNIH
FUNKCIONARJEV V ZDRUŽENJIH OBČIN.........................................................25

19. REDNA SEJA VLADE RS......................................................................................11

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO LOKALNIH SKUPNOSTI (JP JKI 2020).........................26

20. REDNA SEJA VLADE RS......................................................................................12

13 AKTUALNI JAVNI RAZPISI____ 26

21. REDNA SEJA VLADE RS......................................................................................13
22. REDNA SEJA VLADE RS......................................................................................15

14 EU NOVICE_________________ 27

23. REDNA SEJA VLADE RS......................................................................................18
53. DOPISNA SEJA VLADE RS.................................................................................20

JAVNO POSVETOVANJE O UREDBI O GOSTOVANJU V TUJIH
MOBILNIH OMREŽJIH...............................................................................................27

60. DOPISNA SEJA VLADE RS ................................................................................20

JAVNO POSVETOVANJE O UKREPIH ZA SPODBUJANJE
ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH IN ZASEBNIH STAVB ...............................27

61. DOPISNA SEJA VLADE RS.................................................................................21

POROČILO O IZVAJANJU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU
PODATKOV.....................................................................................................................27

2

Junij 2020

1

UVOD

Za vas smo pripravili novo, že šesto letošnjo številko Mesečnega utripa. Še vedno je precej pozornosti usmerjene
k preprečevanju širitve koronavirusa COVID-19, blaženju posledic epidemije in okrevanju gospodarstva.
Kar nekaj aktivnosti pa je potekalo tudi na Združenju občin Slovenije. Tako so bili s strani ZOS v vladno
delovno skupino za lokalno samoupravo imenovani trije predstavniki, in sicer predsednik ZOS Robert Smrdelj
in oba podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan. Delovna skupina se je že sestala in obravnavala tudi
vsebino predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin.
Da je sprejem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin nujen, smo predsednika Državnega zbora RS
v mesecu juniju opozorila vsa tri združenja občin.
Sredi junija je potekal sestanek Strateškega sveta za debirokratizacijo, katerega člani so tudi predstavniki občin.
Na delovni skupini je bilo dogovorjeno, da občine posredujejo predloge za odpravo birokratskih ovir na vseh
področjih svojega delovanja.
V začetku junija je na Upravi RS za zaščito in reševanje potekal sestanek, katerega tema je bila predstavitev
aktivnosti za realizacijo izplačila dodatka, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covid-19. Združenje občin Slovenije je pristojne zaprosilo za pripravo jasnih in nedvoumnih
navodil kako naj občine postopajo pri izvajanju določb 66. člena ZIUOOPE in na kakšen način se bo sredstva
za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve tudi črpalo. URSZR je že pričela z izvajanjem aktivnosti.
Izvedeni pa so bili tudi trije spletni seminarji. Povratne informacije s strani udeležencev so odlične, tako da
bomo z izvajanjem spletnih izobraževanj nadaljevali tudi v poletnih mesecih. Pripravljamo pa seveda tudi
izvedbe klasičnih seminarjev »v živo«.
Za vas smo že razpisali sledeča izobraževanja:
• Postopki zaposlovanja v lokalni skupnosti z izvedbo zaposlitvenega razgovora – 7. 7. 2020
• Javno računovodstvo znotraj javnih financ – 9. 9. 2020
• Nomotehnika teoretično in praktično – 17. 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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AKTUALNA OBVESTILA
V ZVEZI S KORONA
VIRUSOM COVID-19

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
• Financiranje izpada plačil staršev za javne vrtce in
vrtce s koncesijo za mesec maj 2020
• Navodilo za pripravo zahtevkov za financiranje
zasebnih vrtcev brez koncesije za mesec maj 2020

13. 3. 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo s koronavirusom COVID-19, ki je korenito posegla v vsakdanje
življenje in delo. Tako kot meseca marca, je Združenje
občin Slovenije tudi v mesecu juniju občinam vsakodnevno 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 JAVNO UPRAVO
• Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo
dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11.
točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID – 19)

VLADA RS

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

• Določitev obsega sredstev za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije,
razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijev za razdelitev sredstev posrednim
proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020

• Izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena
ZIUOOPE

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO
ZDRAVJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI

• Navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti

• Opravljanje dela na domu z vidika delovnega prava
in varnosti in zdravja pri delu

FINANČNA UPRAVA RS

• Pojasnilo glede odrejene karantene delavcem ter
možnih postopanj delodajalca

• Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po
ZIUOOPE

• Razporejanje skrajšanega delovnega časa

• Novice s področja turističnih bonov

• Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile, letni
dopust in regres

• Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem
področju za blažitev posledic koronavirusa

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
• Prvega julija brezplačni javni medkrajevni potniški
promet za vse upokojence
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
89/2020, KI JE IZŠEL 19. 6. 2020
Vlada RS:
• Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
82/2020, KI JE IZŠEL 5. 6. 2020:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
90/2020, KI JE IZŠEL 24. 6. 2020

Državni zbor RS:
• Zakon o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B)
• Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave
(ZON-E)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
športu (ZŠpo-1A)

Vlada RS:
• Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odrejanju 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

Vlada RS:
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
92/2020, KI JE IZŠEL 29. 6. 2020
Državni zbor RS:
• Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E)
Vlada RS:
• Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
88/2020, KI JE IZŠEL 18. 6. 2020
Vlada RS:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odrejanju 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
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AKTUALNA PREDLAGANA 5 DOGODKI ZDRUŽENJA
ZAKONODAJA
OBLIKOVNA (Ne)USKLAJENOST IN
OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE
ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH UREDBE O ODPADKIH

Sredi junija 2020 smo pripravili spletni seminar, na katerem
je naš operativni zastavoslovec in predavatelj državljanske
kulture Stanislav Jesenovec, udeležencem na zanimiv način
predstavil uporabo zastav v Sloveniji, različice zastav in na
konkretnih primerih prikazal nepravilno uporabo zastav.
V Sloveniji imamo dve zastavi : slovensko narodno zastavo
(belo-modro-rdečo zastavo z vodoravno razporejenimi
barvami) in zastavo Slovenije, ki je po Ustavnem amandmaju k Ustavi Republike Slovenije z dne 24. junija 1991
označena z grbom. Predpisano razmerje med širino in
dolžino zastave je 1 : 2.
Pravilno izobešanje Tako narodno kot tudi zastavo
Slovenije izobešamo le tako, da pripnemo levo stranico
in jo izobesimo vodoravno. Edino pravilno izobešanje
zastave je izobešanje na jamboru ali drogu, pri čemer je
pomembno, da je drog nagnjen v kotu med 45 in 90
stopinjami glede na podlago.
Ležeči grb označuje poraz. Zastave Slovenije ne smemo
obešati navpično z balkonov, oken, sten dvoran, pred
trgovskimi centri in celo uradnimi državnimi in občinskimi
institucijami ter drugje, saj grb ne sme ležati.
Jesenovec je prepričan, da slovenska zastava je prepoznavna, žal pa smo Slovenci prepoznavni le po »šlampariji«.
Izpostavil je primer prve slovenske zastave, ki smo jo na
Trgu republike obesili na predvečer osamosvojitve, saj po
njegovem mnenju to ni bila tista zastava, ki je bila le dan
prej sprejeta kot zakonsko določena. Namesto da bi bila v
razpisanem razmerju 1 : 2, je bila v razmerju 1 : 6, vojaki
je niso izobesili, temveč obesili kot zaveso. Drugi lapsus s
slovensko zastavo se je zgodil 22. maja 1992 pred stavbo
OZN, ko smo, kot pravi, edini na svetu izobesili zmečkano
zastavo, tretji lapsus pa je ta, da Slovenci ne vemo, da je
slovenska himna delo skladatelja Stanka Premrla in ne
Franceta Prešerna.
Spregovoril je tudi o pogrebnih sprevodih in uporabi
simbolov v njih v Sloveniji. Udeleženci pa so prejeli tui
navodila za pravilno nameščanje in razporejanje zastavic
na stojalcih ali zastav na drogovih ali jamborih.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih in ga poslalo v mesečno javno obravnavo.
S predlagano spremembo Uredbe se celovito prenaša 6. člen
Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES
o odpadkih (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/851/
EU) o prenehanju statusa odpadka. Za izvajanje navedenega člena direktive je potrebno izdelati celovit prenos,
zato je potrebna sprememba Uredbe v 8. členu, ki določa
prenehanje statusa odpadkov. Posledično pa je potrebna
tudi sprememba 38. člena, ki določa pogoje za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja, 39. člena, ki določa vsebino
vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter 41.
člena, ki določa vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 9.
7. 2020, in sicer na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenejobcin.si.
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udeleženci v lepem številu odzvali na vabilo in pridobili
vse potrebne informacije, da bodo lahko tudi v svojih organizacijah zaposlenim lažje omogočili tudi delo od doma.

Za konec pa je udeležence pospremil z mislijo: S pravilno
urejenimi zastavami vseh ravni izkažimo in se veselimo,
da smo letošnjega nenapovedanega napadalca strli, najbrž
celo premagali in vsako zmago izkazujejo tudi zastave.

PRAVILNA PRIPRAVA INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE
Združenje občin Slovenije je 22. junija 2020 organiziralo
spletni seminar o Pravilni pripravi investicijske dokumentacije. Na seminarju je predstavnica Ministrstva za finance,
gospa Nataša Dolanc Jerman, udeležencem na kratko
predstavila predpise, ki urejajo področje v nadaljevanju
pa je sledilo vse o vrstah (stopnjah) investicijske dokumentacije, o vsebinski pripravi investicijske dokumentacije,
o obravnavi investicijske dokumentacije. Udeleženci so
zastavljali tudi vprašanja in poudarili, da je teorija in praksa
na občinah povsem nekaj drugega, kot bi želeli. V zadnjem
delu predavanja je predavateljica slušatelje seznanila tudi
z trendi, smernicami in poenostavitvami, ki jih pojavljajo
na Ministrstvu za finance. Udeleženci so aktivno sodelovali tudi s vprašanji, na katera je predavateljica sproti
odgovarjala.

UREDITEV DELA OD DOMA PO KONCU
EPIDEMIJE COVID-19
V petek, 19. 6. 2020 smo izvedli spletni seminar na temo
delo od doma. V času epidemije COVID – 19 je bilo treba
pristopiti k drugačni organizaciji dela. Veliko delodajalcev
se je, zaradi zagotovitve nemotenega dela, odločilo za ureditev dela od doma. Pri tem pa je bilo treba vse postopke
izpeljati tako, da so vsi potrebni akti skladni z veljavno
zakonodajo.
Predavateljica Katarina Hočevar je udeležence seznanila in
vodila skozi postopek pravilne organizacije dela od doma.
Za pravilno ureditev dela od doma mora imeti organizacija
sprejet ustrezen pravilnik, z aneksom k pogodbi o zaposlitvi
je treba urediti delovnopravno razmerje in še marsikaj
drugega je potrebnega, da so stvari urejene skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako pa mora imeti zaposleni doma
ustrezne delovne pogoje, ki bodo omogočali nemoteno
izvajanje delovnega procesa na daljavo.
Ker se tako na strani delodajalcev kot delojemalcev vedno
bolj pojavljajo težnje tudi po tovrstni ureditvi dela, so se
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SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

vendarle pokrili. Opozoril je sicer na velike razlike med
posameznimi občinami pri tem.
Poleg finančne razbremenitve občin je Robert Smrdelj
kot pomembno izpostavil tudi razbremenitev občin z
birokratskimi postopki. Dodal je, da jih čaka precej dela,
saj sredstva, ki so na razpolago, občine zdaj porabijo manj
racionalno, kot bi jih lahko.
Kot so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost, so
v delovni skupini, ki jo je imenoval minister Koritnik,
poleg dveh predstavnikov ministrstva še štirje predstavniki
SOS ter po trije predstavniki ZOS in ZMOS. Skupina
bo obravnavala ukrepe izvajanja politike ministrstva na
področju lokalne samouprave, predloge predpisov in druge
pomembne odločitve na področju lokalne samouprave.
Naslednjič se bo sestala konec septembra.
V nadaljevanju se je minister sestal tudi z delegacijama
predstavnikov slovenskih občin v kongresu lokalnih in
regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in v odboru regij pri
EU. Na srečanju so izmenjali stališča o predsedovanju
Slovenije Svetu EU 2022 in o aktivnostih delegacij v obeh
mednarodnih organizacijah. Minister se je ob tem zavzel,
da se to sodelovanje v tem mandatu okrepi ter se predstavnikom s strani ministrstva zagotovi večja podpora pri
njihovem delu v obeh mednarodnih odborih, so zapisali.
Več informacij je na voljo TU.

DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ZA
RAZBREMENITEV OBČIN (FINANČNO
IN BIROKRATSKO)
Konec junija se je sestala delovna skupina za lokalno
samoupravo. Posvetili so se zakonu o finančni razbremenitvi občin in napovedali tudi druge ukrepe za
finančno in birokratsko razbremenitev občin. Ob tem je
minister Koritnik kot ključen že izveden ukrep omenil
tudi dvig povprečnine, kar so pozdravili tudi predstavniki
reprezentativnih združenj občin. Predsednik Združenja
občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj je pohvalil, da se
je vlada za to odločila kljub krizni situaciji zaradi epidemije
covida-19. Dvig povprečnine in možnost višje zadolžitve
občin za približno 25 odstotkov bosta po njegovih besedah
pomembno vplivala na že zastavljene investicije, da jih
zaradi epidemije ne bodo ustavljali.
Razprava je potekala tudi o zakonu o finančni razbremenitvi
občin, ki je v parlamentarnem postopku. »V enem tednu
bomo skomunicirali morebitne dodatne predloge, rešitve
za predvsem administrativno razbremenitev delovanja
občin,« je napovedal minister za javno upravo Boštjan
Koritnik. Dogovorjeno je bilo tudi, da bodo iz nabora
20-25 zakonov s področja lokalne samouprave, ki ga je
oblikovala prejšnja delovna skupina, določili pet zakonov,
ki bi jih prioritetno obravnavali na naslednjih srečanjih.
Srečevali se bodo sicer vsake tri do štiri mesece.
Ob tem je minister kot ključen že izveden ukrep omenil
tudi dvig povprečnine, kar so pozdravili tudi predstavniki
reprezentativnih združenj občin. Predsednik Združenja
občin Slovenije Robert Smrdelj je pohvalil, da se je vlada
za to odločila kljub krizni situaciji zaradi epidemije covida-19. Dvig povprečnine in možnost višje zadolžitve
občin za približno 25 odstotkov bosta po njegovih
besedah pomembno vplivala na že zastavljene investicije,
da jih zaradi epidemije ne bodo ustavljali. Dodal je, da
bo povprečnina letos za približno 70 milijonov evrov
višja, kot je bilo predvideno sicer. Občine bodo imele po
njegovih besedah zelo verjetno več stroškov ali več izpadov prihodkov, računajo pa, da se bodo ti v veliki meri

SESTANEK STRATEŠKEGA SVETA ZA
DEBIROKRATIZACIJO
15. 6. 2020 je potekal sestanek Strateškega sveta za debirokratizacijo, katerega člani so tudi predstavniki občin. Na
delovni skupini je bilo dogovorjeno, da občine posredujejo
predloge za odpravo birokratskih ovir na vseh področjih
svojega delovanja.
Prosimo vas, da nam posredujete predloge za odpravo
birokratskih ovir, in sicer na način, da zapišete v katerem
zakonu je takšna ovira in na kakšen način bi jo s spremembo določbe tega zakona odpravili.
Predloge posredujte za vsa področja delovanja lokalne
samouprave, in sicer najkasneje do 10. 7. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
Obrazec za posredovanje predlogov je na voljo TU.
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NA URSZR O IZPLAČILU DODATKA
ZA PROSTOVOLJNO IN NEPOKLICNO
OPRAVLJANJE NALOG V ČASU
EPIDEMIJIE

Pojasnila in obrazci so na voljo TU.

NA MNZ O ROMSKI PROBLEMATIKI
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sprejel župane
občin Kočevje, Novo mesto in Črnomelj, Vladimirja
Prebiliča, Gregorja Macedonija in Andreja Kavška, ki so
predstavili romsko problematiko v svojih občinah. Za
premik na tem področju bo vlada ustanovila medresorsko
delovno skupino, ki jo bo vodil državni sekretar Anton
Olaj.
Ob tem so župani predlagali tudi nekaj sistemskih rešitev,
ki bi na dolgi rok pomagale k boljši ureditvi romske problematike v jugovzhodni Sloveniji, te pa se ne nanašajo
samo na delo policije, temveč tudi na kaznovalno politiko,
izplačevanje socialnih transferjev, šolanje otrok in drugo,
je zapisano na spletni strani vlade.
Hojs se je strinjal, da je bilo do sedaj veliko povedanega o
tem, malo pa storjenega. Zato se je vlada odločila, da bo
ustanovila medresorsko delovno skupino, ki jo bo vodil
državni sekretar v ministrstvu za notranje zadeve Olaj.
Vanjo bosta poleg predstavnikov vseh resornih ministrstev
vključena tudi dva župana iz najbolj prizadetih občin.
Predlog je, da sta to župana Novega mesta in Kočevja.
Župani so pozdravili ta vladni pristop in izrazili upanje, da
se bo končno tudi dejansko začelo reševati težave in bodo
skupaj prišli do pozitivnih rezultatov.
Župani 11 dolenjskih in belokranjskih občin so tudi pisali
premierju Janezu Janši in opozorili na večletno neukrepanje
v zvezi z romsko problematiko, tudi glede nasilništva in
kriminala. Zaprosili so tudi za srečanje in ga pozvali k
celovitemu pristopu. V kabinetu predsednika vlade so se
odzvali z organizacijo sestanka, na katerem so se dogovorili
za oživitev pristojne vladne komisije.

V začetku junija je na Upravi RS za zaščito in reševanje
potekal sestanek, na katerem so predstavniki URSZR predstavili aktivnosti za realizacijo izplačila dodatka, ki izhaja
iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covid-19. Združenje občin Slovenije
je pristojne zaprosilo za pripravo jasnih in nedvoumnih
navodil kako naj občine postopajo pri izvajanju določb
66. člena ZIUOOPE in na kakšen način se bo sredstva za
dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve tudi črpalo.
URSZR je že pričela z izvajanjem aktivnosti.
Aktivnosti URSZR se nanašajo na državljane, ki so bili
vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči
za zajezitev epidemije oziroma na prostovoljce, ki so
med epidemijo opravljali naloge javne službe za zaščito,
reševanje in pomoč.
Državni zbor je 29. maja sprejel Zakon o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE), ki je bil razglašen 30. maja (Uradni
list RS, št. 80/2020), velja pa od 31. maja. V Zakonu je v
8. poglavju o prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju
nalog v času epidemije v 66. členu določen dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov
sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Obdobje upravičenosti se nanaša na čas razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19, in sicer na obdobje
od aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob
pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh (Sklep Poveljnika CZ RS z dne 13. marec) do
preklica sklepa o aktiviranju načrta (Sklep Poveljnika CZ
RS z dne 28. maja). Obdobje upravičenosti je tako od
petka, 13. marca od 15. ure do sobote, 30. maja do 19. ure.
Upravičenci so:
• pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili
vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči za zajezitev epidemije in
• prostovoljci, ki so v času epidemije opravljali naloge
javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, določene
v prvem odstavku 74. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

Pozvali smo k sprostitvi sredstev za financiranje investicij
po 23. člena ZFO-1, da bi ta finančni tok čim prej stekel.
Prav tako smo apelirali, da se pozove Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo k čim prejšnji izdaji sklepov
in pogodb za odobrene projekte, in sicer z jasnim ciljem,
da bodo lahko občine črpale sredstva in realizirale projekte
še pred jesenjo.

NUJNOST NADALJNJE OBRAVNAVE
PREDLOGA ZAKONA O FINANČNI
RAZBREMENITVI OBČIN

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V
DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO
INTERVENTNIH UKREPOV ZA
ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19
IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC
NA PODROČJU SAMOUPRAVNIH
LOKALNIH SKUPNOSTI

Vsa tri združenja občin so na predsednika Državnega zbora
in na člane kolegija naslovili pismo, v katerem opozarjajo
na nujnost obravnave Predloga zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) za delovanje lokalne samouprave.
Združenja občin smo ponovno opozorila na nujnost obravnave Predloga zakona o finančni razbremenitvi občin
(ZFRO) za delovanje lokalne samouprave. Cilji predloga
zakona in v njem usklajene rešitve so v danih razmerah,
ko se občine soočajo z izpadi prihodkov zaradi posledic
epidemije, še toliko pomembnejši.
Združenja se zavedamo poslovniških omejitev, ki
preprečujejo obravnavo ZFRO zaradi vloženega Predloga
zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kljub temu pa smo pozvali, da
po zaključku obravnave slednjega v čim krajšem času
omogočite obravnavo predloga ZFRO.

5. 6. 2020 smo s strani Ministrstva za javno upravo
prejeli dopis, v katerem nas pozivajo k imenovanju treh
predstavnikov, ki bodo aktivno delovali v delovni skupini
za pripravo interventnih ukrepov za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic na področju samoupravnih lokalnih skupnosti.
Združenje občin Slovenije je v delovno skupino imenovalo:
1. Roberta Smrdelja, predsednik Združenja občin
Slovenije
2. Uroša Brežana, podpredsednika Združenja občin
Slovenije
3. Mag. Marka Diacija, podpredsednika Združenja občin
Slovenije

SPROSTITEV SREDSTEV ZA
FINANCIRANJE INVESTICIJ PO 23.
ČLENU ZFO-1
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo poziv
, v katerem opozarjamo, da so se znašle v finančni zagati,
saj zaradi manjka lastnih sredstev ne zmorejo financirati
projektov pred podpisom pogodbe z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
Prepričani smo, da je v interesu države, da bi se po epidemiji COVID-19, čim prej zagnalo gospodarstvo. To je
vsekakor tudi v interesu občin, ki imajo s strani države
zagotovljena sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno
infrastrukturo po 23. členu ZFO-1. Ker pa občine nimajo
dovolj lastnih sredstev, da bi pred financirale projekte, so
primorane čakati na podpis pogodbe z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, saj lahko šele po podpisu
pogodbe oddajo zahtevke za črpanje teh sredstev.
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VPRAŠANJA OBČIN

9

SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

PODELITEV STAVBNE PRAVICE
19. REDNA SEJA VLADE RS

Vprašanje:
»Občina bi podelila stavbno pravico Javnemu zavodu Domu
starejših, ki je v 100% lasti države, kateri bi v na občinski
parceli zgradil Dnevni center. Parcela je po GURSU ocenjena
na cca 10.000 EUR. Sprašujemo ali lahko to stavbno pravico
podelimo brezplačno z neposredno pogodbo in na kakšen način
(3. točka 70. člena, 5. točka 52. člena ZSPDSLS)«

Vlada RS je na svoji 19. redni seji podaljšala ukrepe
iz odloka o začasni omejitvi zbiranja in odločila,
da v Slovenijo lahko brez omejitev vstopajo tudi za
osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Avstriji.
Vlada RS je sprejela tudi oceno upravičenih stroškov
neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev
sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je
nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19 ter
izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020. Sprejeto pa je bilo tudi Poročilo

Odgovor:
»Občina naj se v prvi vrsti zaveda, da stavbna pravica
pomeni velik poseg v njeno lastninsko upravičenje z vidika
rabe zemljišča, v »breme« katerega bo ustanovljena stavbna
pravica. Zato je smiselno najprej preveriti, ali obstaja možnost
in interes po prodaji in nakupu zemljišča. Ustanovitev stavbne
pravice brez plačila nadomestila (brezplačna stavbna pravica)
je mogoča kadar gre za gradnjo objektov socialnega varstva,
kar dom za starejše občane nedvoumno je. Upravičeni imetnik
pravice v tem primeru bi bil javni zavod, kar pomeni, da je
izpolnjen tudi pogoj, da gre za osebo javnega prava. Tretji
pogoj, ki ga boste morali še preveriti pa je, da je tak namen
(torej gradnja objekta socialnega varstva) določen z vašim
prostorskim aktom.
Kar se tiče izbire postopka je zakon morda nekoliko
nenatančen, vendar ker gre dikcija zakona v smeri »Pogodba o
ustanovitvi stavbne pravice se sklene na podlagi metode javne
dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe«,
menim, da besedilo občini prepušča izbiro glede na izkazan
interes (na primer, če bi bilo potencialno več interesentov,
potem metoda neposredne pogodbe ne bi bila primerna), saj
je uporabljena beseda »ALI«.«

o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj
Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od
začetka januarja 2014 do konca marca 2020 ter Poročilo o

izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju
od oktobra 2016 do septembra 2018.

Podaljšani ukrepi iz odloka o začasni
omejitvi zbiranja
Vlada se je seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri
Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev
iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih
krajih in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti
ukrepi oziroma omejitve še naprej uporabljajo.
Vstop v Slovenijo brez omejitev tudi za
osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v
Avstriji
Vlada se je seznanila z oceno epidemiološke situacije v
državah EU in schengenskega območja, ki jo je pripravil
Nacionalni inštitut za javno zdravje, in dogovorom med
ministrstvoma za zunanje zadeve Republike Slovenije in
Republike Avstrije o pogojih prehajanja državne meje
državljanov teh držav.
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Ocena upravičenih stroškov neposredne
škode za pripravo vloge za dodelitev
sredstev Solidarnostnega sklada Evropske
unije, ki je nastala kot posledica izbruha
pandemije COVID-19
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
(URSZR) je skladno z drugo točko sklepa Vlade RS z
dne 16. aprila 2020 pripravila oceno neposredne škode,
ki je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19
in temelji na oceni upravičenih izdatkov za namene pridobitve pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.

Poročilo o izvajanju Programa ukrepov
upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016
do septembra 2018
Program ukrepov upravljanja voda je vlada sprejela 27.
10. 2016 in vsebuje ukrepe, s katerimi se skuša izboljšati
stanje kvalitete slovenskih površinskih in podzemnih voda,
tam kjer je stanje slabo, ter se prepreči poslabšanje stanje
kvalitete voda, tam kjer je ugotovljeno stanje dobro.
Poročilo povzema vsebino posameznega ukrepa in navaja
ključne izvedene aktivnosti v obravnavanem obdobju na
nivoju celotne države. Program ukrepov upravljanja voda
vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo na
podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih
predpisov in se nanašajo na upravljanje voda . Vključuje
tudi ukrepe, namenjene izboljšanju izvajanja temeljnih
ukrepov ter dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih
teles, za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo
dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov.
Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske
politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast
in delovna mesta, in sicer za obdobje od
začetka januarja 2014 do konca marca 2020
V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi
izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija
upravičena do 3,068 milijarde evrov.
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila
od januarja 2014 do konca marca 2020 izdana 501
odločitev o podpori za projekte, programe oz. javne
razpise v skupni vrednosti 2,7 milijarde evrov (navajamo
EU del), kar je 89 odstotkov razpoložljivih sredstev. Od
tega je bilo nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov dodeljenih
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 803 milijonov evrov
kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 835,3 milijona evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski
sklad se namreč ne deli na V/Z).

20. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 20. redni seji izdala Odlok o
načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju
Republike Slovenije, Odlok o prenehanju veljavnosti
Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne
dejavnosti in Odlok o spremembi Odloka o začasni
splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in
mestih v Republiki Sloveniji. Vlada RS je določila
obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost
in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve
sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter
kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim
uporabnikom za mesec maj 2020. Imenovana je bila
tudi vladna pogajalska skupina za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
Prav tako pa je Vlada RS podala odgovor na poslansko
vprašanje v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo
gozda po naravni nesreči žledu med
30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz
Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med
30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov za sanacijo
gozdov, poškodovanih zaradi prenamnožene populacije
podlubnikov v letu 2019, ter uvaja elektronski vnos vlog
na javne razpise na Agencijo za kmetijske trge in razvoj
podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo ukrepov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire.

Odlok o načinu izvajanja javnega prevoza
potnikov na ozemlju Republike Slovenije
Odlok omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega
prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov,
posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov,
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prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z
izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza
potnikov v mednarodnem prometu naslednji dan po objavi
odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

odloka o zbiranju ljudi na javnih krajih in mestih še
naprej ostajajo v veljavi. Vlada RS je dopolnila sklep o
začasnem zadržanju izvrševanja proračuna, s katerim
ureja prerazporejanje pravic porabe na področju kohezijske politike ter Sklep o imenovanju članov Odbora
za spremljanje Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Prav tako je Vlada RS sprejela Uredbo spremembah
in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest,
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
in Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne
ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na
javnofinančnem področju (ZIUJP). Vlada RS je sprejela
Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne
ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019. Vlada
RS pa je odgovorila tudi na poslanska vprašanja, med
njimi tudi na vprašanje v zvezi s kolesarskimi potmi.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
začasnih pogojih za opravljanje športne
dejavnosti
S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za
opravljanje športne dejavnosti bo ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo
omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah,
ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno
zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2,
ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega
za zdravje.
Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni
omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in
mestih v Republiki Sloveniji
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne svetovalne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije
COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Ta je predlagala
sproščanje ukrepov glede zbiranja ljudi na javnih krajih,
in sicer bo s 15. junijem 2020 dovoljeno zbiranje do 500
ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati
varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.
Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

187 pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji
Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po
prenehanju epidemije, Interventni zakon pa daje osnovo,
da se bodo investicije hitreje realizirale.
Namen določitve Pomembnih investicij je predvsem v
koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih
postopkov povezanih s temi investicijami, za katere
verjamemo, da bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je
pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu
kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov,
posredovanje, trgovina, itd. Interventni zakon ustanavlja
koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno
koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo
pomembnih investicij. Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih
investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje.

21. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 21. redni seji, na podlagi
Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji COVID–19, določila seznam pomembnih
investicij (interventni zakon), ki se bo lahko še dopolnjeval. Vlada RS je izdala Odlok o spremembi Odloka
o odrejanju 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 ter se seznanila z Oceno
epidemiološke situacije v državah Evropske unije
in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih
regijah, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vlada RS je odločila tudi, da ukrepi iz

Odlok o spremembi Odloka o odrejanju 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
Z odlokom, ki je začel veljati 19. junija 2020, se določajo
ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih
meja Slovenije ob vstopu v Slovenijo.
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Dopolnitev sklepa o začasnem zadržanju
izvrševanja proračuna
Vlada je 13. marca 2020 s sklepom začasno zadržala
izvrševanje državnega proračuna in s tem ustavila tudi
prerazporejanje pravic porabe (razen razporeditev s postavke splošna proračunska rezervacija). 14. maja 2020 je
vlada omenjeni sklep spremenila in določila, da lahko
prerazporejanje pravic porabe izvaja le vlada. S tem je vlada
zagotovila, da se sredstva državnega proračuna porabljajo
omejeno in za namene, ki so nujni za delovanje države.
Zaradi administrativne razbremenitve pri izvajanju omenjenega sklepa na področju evropske kohezijske politike, je
vlada danes omenjeni sklep dopolnila in s tem omogočila,
da proračunski uporabniki in organ upravljanja tekoče
izvajajo prerazporejanje pravic porabe kohezijskih sredstev v sprejetem proračunu države, v skladu z Zakonom
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021.
Pomembno je, da se projekti kohezijske politike izvajajo in
izvršujejo čim bolj tekoče, da se ohranja investicijski cikel
ter, da se omogočajo pogoji za 100 % koriščenje sredstev
do konca programskega obdobja.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o kategorizaciji državnih cest
Kategorizacija državnih cest opredeljuje kategorijo posamezne državne ceste, s katero je določen namen ceste z
vidika prometnega povezovanja v določenem prostoru
oziroma povezovalna vloga ceste ter njene tehnične in
druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje
čim manj obremenjujoče odvijanje prometa.
Sklep o prenosu delov državnih cest med
občinske ceste
Na podlagi izvedenih projektov in predhodne medsebojne uskladitve glede spremenjenega pomena in vloge
javne ceste v prostoru se med občinske ceste prenašajo
nadomeščeni deli državnih cest v Občini Ajdovščina,
Občini Bled, Občini Braslovče in Mestni občini Murska
Sobota. Skupna dolžina državnih cest, ki se prenašajo med
občinske ceste, znaša 6,230 km.
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za
interventne ukrepe na podlagi Zakona o
interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju (ZIUJP)
Z ZIUJP so bili zaradi posledic epidemije določeni
ukrepi v zvezi s postopki pobiranja davkov in ukrepi na
področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev
premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.
Veljavnost omenjenih ukrepov je bila določena do prenehanja razlogov zanje, kar mora s sklepom ugotoviti vlada.
Vlada je 14. maja 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih
boleznih izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive
bolezni COVID-19, ki se uporablja od 31. maja 2020.
Izhajajoč iz sprejetega odloka je vlada sprejela sklep, s
katerim ugotavlja, da so prenehali razlogi za veljavnost
naslednjih ukrepov iz ZIUJP:
• odlog in obročno plačilo za akontacije davka in davčni
odtegljaj (7. člen);
• odstop od obveznosti plačila obresti za čas obročnega
plačila oziroma odloga plačila davčnih obveznosti (8.
člen);
• določitev pooblastila ministru, za določitev politike
izvajanja davčne izvršbe v času veljavnosti tega zakona
(10. člen).
Nekateri ukrepi iz ZIUJP, glede katerih je bila določena
časovna veljavnost, so prenehali s preklicem epidemije. Z

Sklep o imenovanju članov Odbora za
spremljanje Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020
V Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je
bilo na osnovi Uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 (Ur. l. RS 61/20 z dne 30.
4. 2020) in poslanih predlogov posameznih vključenih
institucij imenovanih 14 predstavnikov ministrstev, služb
in uradov ter 14 predstavnikov s področja gospodarskih in
socialnih partnerjev, nevladnih organizacij s področja okolja
in področja enakosti, lokalnih skupnosti, urbanega razvoja
in svetov regij ter predstavnik invalidskih organizacij.
Vsako ministrstvo/institucija ima enega predstavnika in
en glas. Na takšen način bo omogočena večja operativnost
delovanja Odbora za spremljanje Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 tudi po prenehanju ukrepov COVID-19.
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namenom omilitve posledic epidemije še dva meseca po
razglasitvi konca epidemije (do 14. julija 2020) velja ukrep
iz 5. člena zakona, to je zahteva za spremembo predhodne
akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije
davka od dohodkov pravnih oseb.

o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19, sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS –
CoV-2 ter se seznanila z Oceno epidemiološke situacije
v državah Evropske unije in schengenskega območja,
Balkana ter italijanskih regijah. Prav tako je vlada izdala
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju
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. Vlada je sprejela tudi novo Uredbo o izvajanju
ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE) in sprejela dopolnitev sklepa
o določitvi obsega sredstev za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter
sklep, s katerim bo skladno z Zakonom o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 zagotovila sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve. Vlada RS je sprejela spremembe št. 1 letnega načrta razpolaganja z državnimi
gozdovi za leto 2020 in spremembe št. 1 Programa
porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za
leto 2020. Sprejet je bil tudi predlog stališča Slovenije
glede predloga evropske uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični
prehod, predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU in
stališče glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi
instrumenta za tehnično podporo. Prav tako pa je Vlada
RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z
odstranjevanjem odpadkov na južni meji in imenovala
nove člane Medresorske delovne skupine za proučitev
problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov
in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev.

Poročilo o izvajanju negradbenih in
gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta
zmanjševanja poplavne ogroženosti 20172021 za obdobje 2017-2019
Z Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti 20172021 je določeno, da Ministrstvo za okolje in prostor (v
sodelovanju z ostalimi organi in institucijami v Sloveniji,
ki sodelujejo pri izvajanju načrta) vsaki dve leti Vladi
RS poroča o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov. Izvajanje protipoplavnih ukrepov
v Sloveniji koordinira Ministrstvo za okolje in prostor,
izvajajo pa jih predvsem Direkcija RS za vode, Agencija
RS za okolje in Uprava RS za zaščito in reševanje.
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s
kolesarskimi potmi
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je 4. 5.
2020 na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kolesarskim potmi. Zanimala ga
je višina proračunskih in evropskih sredstev za ureditev
kolesarskih poti, kakšni so standardi projektiranje, kakšni
so učinki projekta »Sharrow« in še nekaj informacij v zvezi
s krajo koles v Sloveniji.
Skupno je do leta 2023 predvideno sofinanciranje kolesarske infrastrukture v višini 164,6 MIO EUR, od tega 132,3
MIO EUR evropskih sredstev in 32,3 MIO EUR prispevka državnega proračuna (lastne udeležbe). Občine lahko,
poleg že navedenega, na področju kolesarske infrastrukture
kandidirajo tudi za sredstva na razpisih EKO sklada, ki za
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge v zvezi s
sofinanciranjem dejavnosti, kjer je vir financiranja Sklad za
podnebne spremembe. Tako je bilo v letih 2018 in 2019
za kolesarsko infrastrukturo namenjenih 0,8 mio EUR
sredstev, v letu 2020 pa je predvidenih do 9 mio EUR.
Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih
za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19
Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 za državljane
ter gospodarstvo z ukrepi na različnih področjih. Predlog
zakona sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter
zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom.
S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju

22. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 22. redni seji določila besedilo
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
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dodatnih kadrov za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva v višini 31 milijonov evrov.
S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 določa vzpostavitev in
zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje
oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog
zakona določa, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je
posameznik potrjeno pozitiven na virus – v teh primerih
si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo
vnesti naključno kodo. V nasprotnem primeru bi mobilna
aplikacija izgubila velik del svojega pomena.
Aplikacija je zasnovana tako, da anonimno beleži podatke
o upoštevnih stikih med uporabniki mobilne aplikacije, v
primeru pozitivnega testa na virus SARS-CoV-2 pa tudi
obveščanje uporabnikov o takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija pa ne sme
omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov
o njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov.
Glede na navedeno pri uporabi aplikacije torej ne gre za obdelavo nobenih osebnih podatkov. Dodatno anonimnost
zagotavlja tudi rešitev, ki predvideva, da se uporabniku ob
namestitvi dodeli naključna identifikacijska koda.
Podatki o stikih med uporabniki mobilne aplikacije se hranijo 15 dni od njihovega zabeleženja, nato pa se samodejno
brišejo. Za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije je
odgovorno ministrstvo, pristojno za javno upravo.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 ima finančne posledice za državni
proračun, in sicer v višini cca 370 mio evrov.

na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na
trgu dela. Vlada RS lahko ukrep pred njegovih iztekom s
sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca,
vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.
V predlogu zakona je nekaj dopolnitev, ki bodo zagotovile
boljši in učinkovitejši nadzor nad ukrepom skrajšanega
delovnega časa in čakanja na delo.
Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov
zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca,
ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne
more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu,
mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti.
Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev
povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci
pa bodo upravičeni do nadomestila place, pri čemer bo
višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe
o karanteni.
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje
in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more
organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila
plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, za primer višje sile (50 % plačila, do katerega bi
bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 %
minimalne plače).
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z
okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v
skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa
zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do
nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80% osnove).
Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih
nadomestil plače uveljavljal največ za obdobje, določeno z
odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene
izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko
Slovenijo.
S predlogom zakona se določa začasne ukrepe za omilitev
posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje
dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih (DSO,
VDC,..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži.
Vlada Republike Slovenije v roku dveh mesecev sprejme
uredbo, s katero se podrobneje predpiše metodologija
ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih
sredstev, in sicer za obdobje dveh let. Za financiranje

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje
tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2
S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov
nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega
in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru,
kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno
razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25. junija 2020.
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Ocena epidemiološke situacije v državah
Evropske unije in schengenskega območja,
Balkana ter italijanskih regijah
Vlada se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije
v državah Evropske unije in schengenskega območja,
Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je pripravil Nacionalni
inštitut za javno zdravje.
Vlada je odločila, da se s seznama epidemiološko varnih
držav (t. i. zeleni seznam) ali administrativnih enot držav v
skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju 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
(odlok) s 25. junijem 2020 črtata Luksemburg in Črna
gora.

podlagi ZDLGPE. SID banki pa se naloži, da na svoji
spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene
kvote, kar bo prispevalo k temu, da bodo banke vnaprej
seznanjene, koliko poroštvene kvote po ZDLGPE (le-ta
znaša 2 milijardi evrov) je še na voljo.

Dopolnitev sklepa o določitvi obsega
sredstev za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije
Predlog dopolnitve sklepa Vlade Republike Slovenije
o določitvi obsega sredstev za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitvi sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter
kriterijih za razdelitev sredstev posrednim proračunskim
uporabnikom za mesec maj 2020 in predlog za zagotovitev
dodatnih sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije za meseca marec
in april 2020.

Odlok o spremembah in dopolnitvi
Odloka o odrejanju 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
Spreminja se veljavnost testa na prisotnost COVID-19, ki
se z dosedanjih treh dni skrajša na 36 ur. V veljavi ostaja
pogoj, da je treba test opraviti v državi članici Evropske
unije ali schengenskega območja, po novem pa bo test
mogoče opraviti tudi v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je za to pooblastil Nacionalni inštitut za
javno zdravje.
S predlagano spremembo se določi tudi obvezna predložitev
negativnega testa na prisotnost COVID-19 tudi za osebe,
ki uveljavljajo izjemo iz 12. in 13. točke 10. člena (to so
osebe, ki prehajajo mejo iz družinskih razlogov ali zaradi
neodložljivih osebnih opravkov).

Sredstva za dodatek za nevarnosti in
posebne obremenitve
Vlada je sprejela sklep, s katerim bo skladno z Zakonom
o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 zagotovila sredstva za dodatek za
nevarnosti in posebne obremenitve v višini 7.390.000
EUR. Sredstva bodo zagotovljena v okviru sredstev iz
naslova dodatnega zadolževanja - covid-19 in splošne
proračunske rezervacije. Sklepe bosta izvršila ministrstvi
za obrambo in za finance.
Spremembe Letnega načrta razpolaganja z
državnimi gozdovi za leto 2020
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020
se s Spremembami št. 1. Letnega načrta razpolaganja z
državnimi gozdovi za leto 2020 dopolnjuje s pravnimi
posli, ki so že bili vključeni v sprejete letne načrte razpolaganja z gozdovi preteklih let in v preteklih letih niso
bili realizirani. Gre za pravne posle prodaj, menjav in
neodplačnih prenosov zemljišč na občine.

Uredba o izvajanju poroštva države pri
najemanju kreditov
S predlagano uredbo se izrecno določi, da je do sprejetja
posebne uredbe iz šestega odstavka 9. člena ZDLGPE
izplačilo poroštvene obveznosti Republike Slovenije
mogoče le v denarju, kar je sicer že določal zakon. Uredbi
se doda tudi priloga, ki podrobneje določa seznam dokumentacije, na podlagi katere bo SID banka vnaprej
preverjala, ali so izpolnjeni pogoji za izpolnitev poroštvene
obveznosti Republike Slovenije, kar še dodatno prispeva
k nepreklicnosti in nepogojnosti poroštva, danega na

Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev
proračunskega sklada za gozdove za leto
2020
Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega
sklada za gozdove za leto 2020 Ministrstvo za kmetijstvo,
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Poslansko vprašanje v zvezi z
odstranjevanjem odpadkov na južni meji
Vprašanja se nanašajo na izjava ministra za obrambo mag.
Mateja Tonina v zvezi z obiskom primorsko-notranjsko
regijo, kjer se je v sklopu obiska mudil tudi v občini
Ilirska Bistrica. Tamkajšnji župan, občinski svetniki,
predstavniki redarstva in policije so predstavili lokacije
divjih odlagališč. V letu 2019 so delavci Javnega podjetja
Komunala d.o.o., Ilirska Bistrica po besedah župana na
65 lokacijah v bistriških gozdovih pobrali dobrih 10 ton
odpadkov. Divja odlagališča in vlome v objekte občina
kartira in so po njihovih zagotovilih tudi javno dostopni.

gozdarstvo in prehrano pripravlja zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni strani Gozdnega sklada.

Stališče glede predloga uredbe o
instrumentu za posojila v javnem sektorju
Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga
evropske uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod.
Slovenija podpira vzpostavitev instrumenta za posojila v
javnem sektorju, ki predstavlja tretji steber mehanizma za
pravični prehod kot dela Evropskega zelenega dogovora in
je namenjen podpori naložbam javnega sektorja v tistih
območjih, ki jih bo podnebni prehod najbolj prizadel in
so opredeljena v območnih načrtih za pravični prehod za
namene Sklada za pravični prehod.

Sklep o spremembi članov MDS
Vlada je imenovala nove člane Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč
posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev (MDS), ki je bila ustanovljena 18. julija 2019.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Stališče glede predloga uredbe o
vzpostavitvi programa InvestEU
Evropska komisija je že leta 2018 pripravila predlog nove
uredbe o programu InvestEU kot nadgradnji Naložbenega
načrta za Evropo, ki se je izkazal za uspešnega pri podpori
zasebnim naložbam in ustvarjanju novih delovnih mest.
Zaradi pandemije COVID-19 in vpliva na evropsko gospodarstvo ter zaradi tveganja asimetričnega okrevanja v
državah članicah pa je Komisija umaknila prejšnji predlog
in ga nadomestila z novim, kjer upošteva dosežen dogovor
med Parlamentom in Svetom iz usklajevanja prvotnega
gradiva ter ga nadgrajuje z odzivom na pandemijo s
povečanjem predlaganih finančnih sredstev ter prilagajanjem področij uporabe.

23. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada Republike Slovenije je na 23. redni seji določila
besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za
pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo
predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru
Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog
zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog
novele PKP3.
Zaradi prilagajanja na situacijo v povezavi s COVID-19
in gospodarstvom, je vlada sprejela predlog zakona,
ki vključuje ukrepe za pripravo na drugi val covid-19.
S predlogom zakona se spreminjajo in dopolnjujejo
začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije
na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podaljšanje
ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila
za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s področja
institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu
ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi.
S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju
na delu do 31. julija 2020. Vlada lahko ukrep pred njegovih
iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje
enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Stališče glede predloga evropske uredbe
o vzpostavitvi instrumenta za tehnično
podporo
Z uredbo se predlaga vzpostavitev samostojnega instrumenta za tehnično podporo, ki bo na voljo vsem
državam članicam, kot naslednika programa za podporo
strukturnim reformam. Instrument za tehnično podporo
bo zagotovil, da bo lahko Evropska komisija še naprej
zagotavljala prilagojeno podporo državam članicam, s
čimer bo poskrbela, da imajo države potrebno institucionalno in upravno zmogljivost za pripravo in izvajanje
reform, ki krepijo rast, in da lahko s pomočjo učinkovitih
in dobro delujočih upravnih struktur okrepijo odpornost
gospodarstev.
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V predlogu zakona je nekaj dopolnitev, ki bodo zagotovile
boljši in učinkovitejši nadzor nad ukrepom skrajšanega
delovnega časa in čakanja na delo. Poleg tega je namen
predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu
odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more
izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in
mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti
nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako
delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila
plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do
nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna
od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu
meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne
more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, za primer višje sile. Delavec, ki mu je bila
odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi
tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela
na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je
določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer
začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Razlog za odreditev karantene mora biti razviden
iz odločbe o odreditvi karantene. Delodajalec bo lahko
pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal
največ za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje.
V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače
v celoti bremeni Republiko Slovenijo. Upravičenost do
povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja
najdlje do 30. septembra 2020.
S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 vzpostavi in zagotavlja delovanje
mobilne aplikacije, katere glavni cilj je varovanje zdravja
in življenja ljudi. Namen aplikacije je obveščanje oseb o
stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2 in osebami, ki
jim je bila odrejena karantena. Za vzpostavitev in delovanje
mobilne aplikacije je odgovorno ministrstvo, pristojno za
javno upravo. Namestitev in uporaba mobilne aplikacije je
prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je oseba
potrjeno pozitivna na virus oziroma ji je bila odrejena
karantena – v teh primerih si mora ta oseba (če je uporabnik ustreznega pametnega telefona) mobilno aplikacijo
obvezno namestiti tako, da se lahko vanjo vnese naključno
kodo.

Namen vzpostavitve in delovanja mobilne aplikacije je
obveščanje uporabnikov mobilne aplikacije, da obstaja
nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2 zaradi dejstva, da so bili v bližini drugega uporabnika te mobilne
aplikacije, ki je bil pozitiven na virus SARS-CoV-2 oziroma
mu je bila odrejena karantena; ozaveščanje uporabnikov
mobilne aplikacije o simptomih virusa SARS-CoV-2 in
ukrepih za boj proti širjenju nalezljive bolezni COVID-19;
priporočanje uporabnikom, da v primeru očitnih simptomov takoj vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.
Aplikacija je zasnovana tako, da anonimno beleži podatke
o upoštevnih stikih med uporabniki mobilne aplikacije, v
primeru pozitivnega testa na virus SARS-CoV-2 oziroma
odreditve karantene pa tudi obveščanje uporabnikov o
takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije.
Mobilna aplikacija pa ne sme omogočati identifikacije
uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi lokaciji in
njegovih drugih osebnih podatkov. Glede na navedeno
pri uporabi aplikacije torej ne gre za obdelavo nobenih
osebnih podatkov. Dodatno anonimnost zagotavlja tudi
rešitev, ki predvideva, da se uporabniku ob namestitvi
dodeli naključna identifikacijska koda.
Minister, pristojen za zdravje, bo na podlagi strokovnih
izhodišč Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predpisal oddaljenost in trajanje stikov med uporabniki, ki
jih bo aplikacija beležila. To pomeni, da aplikacija ne
bo beležila stikov z naključno mimoidočimi uporabniki
mobilne aplikacije in uporabniki, ki bodo oddaljeni npr.
100 metrov, ampak le stike, za katere se glede na strokovna
izhodišča upoštevaje njihovo oddaljenost in trajanje šteje,
da predstavljajo nevarnost za okužbo.
S predlogom zakona se določa tudi začasne ukrepe za
omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za
financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih
(DSO, VDC,..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni
mreži. Vlada v roku enega meseca od uveljavitve predloga
zakona sprejme uredbo, s katero se podrobneje predpiše
metodologija ocenjevanja potreb, pogoje in postopek
dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let.
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na
drugi val COVID-19 je na voljo TU.
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Slovenije, povračilo sredstev preko informacijskega sistema
FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.
Bon bo vpisan kot dobroimetje v korist upravičenca v
informacijskem sistemu FURS (eDavki).
Bon bo unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.
Upravičenec bo bon unovčil tako, da ob prijavi na dan
prihoda pri ponudniku storitve tega obvesti, da bo za
opravljeno storitev unovčil bon. Ponudnik nato v informacijski sistem FURS vnese podatke o upravičencu, na
podlagi katerih FURS v informacijskem sistemu označi
unovčenje bona pri upravičencu (zmanjša njegovo dobroimetje) ter vrednost bona v znesku opravljene storitve
izplača ponudniku storitev v rokih in na način, ki so
določeni v omenjeni uredbi.
Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku.
Izplačilo bona v denarju ni možno.

53. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 53. dopisni seji izdala Odlok o
odrejanju 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 ter sprejela sklep o določitvi
seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko
Slovenijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena in 11.
členom Odloka o odrejanju 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.

Odlok o odrejanju 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
Od 8. 6. 2020 je dovoljeno prehajanje meje tudi izven
kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije, Avstrije in
Madžarske.

60. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 60. dopisni seji izdala Odlok o
začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja
ljudi v Republiki Sloveniji,
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če se zbira več kot
50 ljudi ali je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki. Če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika
med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na
njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne
glede na število ljudi.
Prepovedana so vsa zbiranja (shodi in prireditve):
• če se zbira več kot 50 ljudi,
• 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),
• ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi
v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se
predvaja živa ali mehanska 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).

Sklep o določitvi seznama držav, iz katerih
osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v
skladu s tretjim odstavkom 9. člena in 11.
členom Odloka o odrejanju 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
Državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav
članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, lahko po novem mejo prestopajo izven
kontrolnih točk.
Celotno sporočilo je na voljo TU.
54. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 54. dopisni seji sprejela Uredbo
o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega
položaja na področju potrošnje turizma.
Uredba določa način koriščenja turističnih bonov preko
informacijskega sistema Finančne uprave Republike
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za letni dopust - ZDR-1 določa, da so delodajalci dolžni
izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne
plače). Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
(KSJS) pa je na MJU posredovala predlog, v katerem je
predlagala, da bi regres za letni dopust v letu 2020 za vse
zaposlene znašal 1.100 evrov.
Na seji pogajalske komisije 17. junija 2020 je sindikalna
stran predstavila svoj predlog in argumente zanj. Vlada je
sprejela izhodišča za pogajanja glede višine regresa za letni
dopust in jih bo sindikalni pogajalski strani predstavila na
seji pogajalske komisije v sredo, 1. julija 2020.
KSJS je na MJU naslovila zahtevo za dopolnitev Kolektivne
pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(KPND) z določitvijo nadomestila plače zaposlenim, ki
jim je odrejena karantena oziroma osamitev.
V obrazložitvi sindikati navajajo, da po prenehanju veljavnosti ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo zaposleni v primeru odrejene
karantene niso več upravičeni do nadomestila plače v višini
80% osnove, temveč skladno z določbo ZDR-1 (višja
sila) prejmejo polovico plačila, do katerega bi bili sicer
upravičeni, če bi delali. Navajajo, da ni pravično, da se
zaposlenim odvzame polovica plačila v primerih, ko jim je
odrejeno, da v skupno korist omejevanja širitve bolezni ne
hodijo na delo na sedež delodajalca. Dopolnitev KPND v
skladu z zahtevo KSJS bi pomenila izplačilo nadomestila
plače v primerih odrejene osamitve oziroma karantene v
višini 100% osnove, osnova pa je plača preteklega meseca
za poln delovni čas.
Predlog sindikatov za ureditev nadomestila za čas odrejene
karantene je bil s strani sindikatov predstavljen na seji
pogajalske komisije, dne 17. junija 2020.
Vlada je nadomestilo za čas odrejene karantene uredila
na enak način, kot so bili urejeni ukrepi v času razglašene
epidemije, torej v zakonu. Predlog zakona, ki ga je vlada
obravnavala na seji 24. junija 2020, na enak način ureja
nadomestilo plače za čas odrejene karantene za zaposlene
v javnem in zasebnem sektorju.

Dovoljena pa so vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50
ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno
razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.
Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez
nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod
pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi
v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na
njegovih spletnih straneh. 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 zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg
pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v
okviru svojih pristojnosti.
Odlok je začel veljati 30. junija 2020.

61. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 61. dopisni seji sprejela izhodišča za
pogajanja s sindikati javnega sektorja.
Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Izhodišča za
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
glede višine regresa za letni dopust v letu 2020 in odgovor na pobudo oziroma zahtevo za ureditev nadomestila
plače v primeru odrejene karantene. Vlada je pooblastila
vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, imenovano
junija 2020, za pogajanja glede višine regresa za letni
dopust v letu 2020.
Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega
sektorja (PSSJS) je na Ministrstvo za javno upravo (MJU)
v zvezi z višino regresa za letni dopust za leto 2020 posredovala predlog, v katerem je predlagala, da bi regres za letni
dopust v letu 2020 za vse zaposlene znašal 1.050 evrov
(toliko je znašal regres za letni dopust v letu 2019 za javne
uslužbence, ki so prejemali osnovno plačo enako ali nižjo
od minimalne plače; za vse ostale zaposlene je regres znašal
886,63, kolikor je znašala minimalna plača v letu 2019, s
čimer je bil izpolnjen zakonski pogoj glede izplačila regresa
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10 	novice iz občinskih
logov

MOP V SODELOVANJU Z LOKALNIMI
SKUPNOSTI USPEŠNO ZMANJŠUJE
POPLAVNO OGROŽENOST NA
POREČJU VIPAVE

NOVA PRIDOBITEV PGD LOVRENC NA
POHORJU

V okviru čezmejnega in bilateralnega projekta VISFRIM,
ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg
V-A Italija-Slovenija, že poteka in se že celo zaključuje
izvajanje gradbenih protipoplavnih ukrepov, s katerimi
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skupaj z Direkcijo
RS za vode in v sodelovanju z občinami Nova Gorica,
Miren-Kostanjevica, Šempeter in Postojna, že uspešno in
konkretno zmanjšuje poplavno ogroženost v porečju reke
Vipave.
Visokovodni nasip v Prvačini na območju Mestne občine
Nova Gorica je že zgrajen oz. zaključen, protipoplavni zid
na območju Občine Miren-Kostanjevica in protipoplavni
ukrepi na območju Čukelj in Zapučk na območju Občine
Šempeter-Vrtojba so že v zaključni fazi gradnje oz. izvedbe,
na območju Občine Postojna pa ureditev vodotoka Belška
voda še čaka na začetek gradnje.
Vsa dela potekajo v okviru projekta VISFRIM, v okviru
katerega se bo poleg že navedenih gradbenih protipoplavnih ukrepov na slovenski strani razvilo tudi skupna
protipoplavna orodja in modele ter izvedlo tudi nekaj
negradbenih protipoplavnih projektov na italijanski strani.
Vrednost celotnega projekta je dobrih 2,9 milijona evrov,
od tega je EU sredstev skoraj 2,5 milijona evrov.
Na porečju Vipave pa se prav tako izvaja tudi čezmejni in
bilateralni projekt GREVISLIN, v okviru katerega se bo
na istem porečju Vipave zmanjšalo poplavno ogroženost
tudi z vzpostavitvijo ti. zelene infrastrukture oz. manjših
naravnih razlivnih površin, kjer se bodo v primeru nastopa
visokih voda lahko razlivali viški voda. Tudi ta primer predstavlja dobro sodelovanje MOP z lokalnimi skupnostmi
na poplavno zelo ogroženem porečju Vipave.

V soboto, 6. junija 2020, se je v spremstvu gasilskega
voznega parka v Lovrenc na Pohorju pripeljalo novo gasilsko vozilo. Člani gasilskega društva, pihalna godba in
občani smo ga slovesno pozdravili na gasilskem poligonu.
Gasilska oznaka vozila je GCGP-1 – gasilsko vozilo za
gozdne požare. Namenjeno je gašenju požarov v naravi
in prevozu vode na težje dostopne terene ter opremljeno
za posredovanja ob poplavah, toči, močnemu vetru, žledu,
večjih količinah snega, požarih v naravnem in v urbanem
okolju, pomoč pri reševanju z AED, reševanje ob porušitvi
objektov, z višin in iz globin ter ob delovnih nesrečah v
gozdu.
Nekaj ključne opreme, ki je v vozilu - 4x izolirni dihalni
aparat, cevi in armature za gašenje gozdnih požarov,
pnevmatske blazine za razne tehnične intervencije, les za
podlaganje, električni vitel in oprema za delo z vitlom,
motorna žaga in višinski obrezovalnik ter oprema za delo z
njima, reševalna motorna žaga, cevi in armature za gašenje
požarov v urbanem okolju in industriji, devet-kilovatni
električni agregat, dodatni reflektorji in podaljški za delo z
agregatom, črpalka za umazane vode ''mini Žolna'', nosilec
za folijo za prekrivanje streh, oprema za posredovanje ob
dimniških požarih, stikalna lestev, dva podpornika za podpiranje oslabljenih konstrukcij, oprema za odvzem vode
iz talnega in nadzemnega hidranta, koritasta in zajemalna
nosila za prenos ponesrečencev, oprema za zavarovanje
kraja intervencije, vrvna tehnika za reševanje iz globin in
z višin, oprema za prediranje kanalizacije, razno ročno
orodje za izvajanje tehničnih intervencij.
Za donirano orodje se gasilci iskreno zahvaljujejo Tovarni
kos in srpov.
Projekt nakupa vozila je bil sofinanciran iz razvojnih
skladov Evropske unije, katerih delež je znašal dobrih
150.000,00 EUR, ostala sredstva so bila zagotovljena
iz občinskega proračuna občine Lovrenc na Pohorju ter
lastnih sredstev PGD Lovrenc na Pohorju.

Več informacij:

• spletna stran projekta VISFRIM,
• spletna stran projekta GREVISLIN.
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PODALJŠANJE ROKA ZA USPEŠNO
IZVEDBO PROJEKTA ZANESLJIVE
OSKRBE S PITNO VODO ZA VEČ KOT
47.000 PREBIVALCEV OSREDNJE
DOLENJSKE

EVROPSKA KULTURA V TVOJI BLIŽINI
Evropska komisija je v 19. 6. 2020 na družbenih medijev
začela s kampanjo “Evropska kultura – v tvoji bližini“
(Europe's culture - close to you), ki se osredotoča na
trajnostni kulturni turizem. Kampanja bo s predstavitvijo kulturnih znamenitosti in pobud po vsej Evropi
spodbudila ponovno odkrivanje najrazličnejših naravnih
in kulturnih zakladov v Evropi. Tako bo Evropejcem
pomagala odkrivati lepote v bližini njihovih domov na
varen in trajnosten način.
Kulturni turizem predstavlja približno 40 % turizma v
EU, ki ga je epidemija koronavirusne bolezni 2019 močno
prizadela. Evropska komisija je za ponovni zagon evropskega turizma prejšnji teden predstavila načrt za obnovo
turističnega sektorja, pred dnevi pa je vzpostavila tudi
posebno spletno platformo z interaktivnim zemljevidom,
ki bo ljudem v pomoč pri zanesljivem načrtovanju njihovih
potovanj in počitnic med poletjem in po njem.
Več informacij je na voljo TU.

Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok
za izvedbo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega
sistema na območju osrednje Dolenjske« do konca leta
2020. Projekt v skupni vrednosti dobrih 26 milijonov
evrov se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe vlaganja v vodni sektor. Projekt zasleduje
cilj večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno
vodo in predstavlja ukrepe za zagotovitev dolgoročne varne
oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo Mesto, Straža,
Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice. S projektom bo
več kot 47.200 prebivalcem navedenih občin omogočena
zanesljiva oskrba oziroma nemotena distribucija zadostnih
količin kvalitetne, zdravstveno neoporečne pitne vode.
V projektu se izvaja hidravlična izboljšava približno 30
km vodovodnega sistema, 10 km povezav na obstoječe
vodovodno omrežje, izgradnjo oziroma nadgradnjo
štirih vodohranov ter rekonstrukcijo dveh, izgradnjo 6
prečrpališč in rekonstrukcijo enega črpališča ter izgradnjo
dveh vodarn, ki bosta za pripravo zdravstveno neoporečne
pitne vode uporabljali postopke ultrafiltracije. Projekt obsega nadgradnjo posameznih delov vodovodnih sistemov
in njihovo povezavo znotraj in med občinami, tako da
bodo medsebojni povezani sistemi delovali kot celota.
Do podaljšanja roka prihaja zaradi potrebe po nekaterih
nepredvidenih in več delih ter nekaterih dodatnih investicijah, brez katerih projekta ne bi bilo mogoče uspešno
zaključiti.
Vrednost upravičenih stroškov znaša skoraj 21 milijonov
evrov, od katerih jih EU sofinancira 85 %, RS pa 15 %.

NA MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO
PRIPRAVILI GRAFIČNI PRIKAZ IN
ISKALNIK BELIH LIS
V Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020) je določen strateški
cilj, da se zagotovi dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih
širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni
tržnega zanimanja za njeno gradnjo in sicer hitrosti vsaj
100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za preostale 4 % gospodinjstev.
Za boljši pregled smo na Ministrstvu za javno upravo
pripravili in prvič objavili natančen grafični prikaz in iskalnik belih lis - gospodinjstev, na katerih širokopasovna
infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja
za njeno gradnjo.
Gospodinjstva, ki so bele lise, so vključena v naslednja dva javna razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije:
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• Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
4«, ki ga izvaja Ministrstvo za javno upravo - rok za
oddajo ponudb je do 19. 6. 2020 do 13.00. ure
• Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno
z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo,
pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in
rešitev v zvezi z e-upravo, ki ga izvaja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - rok za oddajo
ponudb je do 9. 7. 2020 do 23:59 ure.

presoja kršitve, kot tudi ne pooblastila, ki jih ima občinski
svet pri odločanju. Zakonske določbe občinskemu svetu
ne dajejo pooblastila za razveljavitev volitev ali ugotovitev drugačnega volilnega izida, prav tako ne zahtevajo,
da bi moral občinski svet obrazložiti svojo odločitev, kar
onemogoča, da bi upravno sodišče učinkovito preizkusilo
njegovo odločitev.
Med drugim so v odločbi spomnili, da je ustavno sodišče
v svojih odločitvah že poudarilo, da je za vzpostavitev
zaupanja v poštenost volilnih izidov posebnega pomena,
da se volilni spori odvijajo transparentno, ker to krepi tudi
zaupanje javnosti v odločitve volilnega sodnika. Državni
zbor mora ugotovljene protiustavnosti odpraviti v roku
enega leta po objavi odločbe ustavnega sodišča v uradnem
listu.
Več informacij je na voljo TU.

NEUSTAVNOST DELA ZAKONA O
LOKALNIH VOLITVAH
Ustavno sodišče, ki je ugotovilo neustavnost treh členov
zakona o lokalnih volitvah, je v odločbi pristojnost za
odločanje o pritožbi zoper odločitev volilne komisije,
ki lahko vpliva na potrditev mandatov, do spremembe
zakona podelilo upravnemu sodišču. DZ mora po odločbi
ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti odpravi v
roku enega leta.
Po ugotovitvi ustavnega sodišča so v neskladju z ustavo
100., 101. in 102. člen zakona o lokalnih volitvah, ki
določajo pravno varstvo kandidatov in predstavnikov kandidature. Ti lahko po zakonskih določbah zoper odločitev
občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev
mandatov, vložijo pritožbo na občinski svet. Ta nato odloči
o pritožbi. Če pritožbi ne ugodi, lahko pritožnik pritožbo
vloži na sodišče, pristojno za upravne spore. Sodišče o
pritožbi odloči v 30 dneh in ob primerni uporabi določb
zakona o upravnih sporih.

IZŠLA JE NOVA ŠTEVILKA ENOVICE
PROJEKTA »PROGRAM PROJEKTOV
ePROSTOR
Izšla je nova številka enovice projekta »Program projektov
ePROSTOR, ki je dostopna TU.

PRVEGA JULIJA BREZPLAČNI JAVNI
MEDKRAJEVNI POTNIŠKI PROMET ZA
VSE UPOKOJENCE
Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni
veterani in vsi, starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni
potniški promet s 1. julijem 2020 koristili brezplačno.
Vlogo za vozovnico bodo lahko oddali na prodajnih mestih
ali po pošti.
Te bodo lahko koristili:
• upokojenci,
• imetniki invalidske evropske kartice,
• vojni veterani in
• starejši od 65 let.
Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne
opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih
zavodov.

Po mnenju ustavnega sodišča je takšna ureditev bistveno
pomanjkljiva in nedoločna, kar bistveno otežuje učinkovito
uresničevanje pravice do sodnega varstva. Menijo tudi, da
bi bilo smiselno, da bi bila vsa vprašanja postopka pravnega
varstva volilne pravice pri lokalnih volitvah urejena v tem
zakonu, ki je specialen zakon za ureditev lokalnih volitev.
Dosedanja ureditev po ugotovitvah sodišča namreč ne
vsebuje vseh prvin, ki bi morale biti določene za učinkovito
uresničevanje pravice do pravnega sredstva, saj iz nje ne
izhaja, katere nepravilnosti je mogoče uveljavljati s pritožbo.
Kot so opozorili v odločbi, zakon tudi ne določa poteka
postopka pred občinskim svetom, ki bi bile prilagojene
posebni naravi volilne pravice pri lokalnih volitvah, prav
tako niso določena merila, po katerih naj občinski svet
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Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo
od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki
ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa
ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni
oziroma elektronski pošti.
Upravičencev do brezplačne vozovnice pod naštetimi
pogoji je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na Ministrstvu
za infrastrukturo opozarjajo, da bi na prodajnih mestih
lahko nastala velika gneča. Zaradi zmanjševanja tveganj
okužbe z virusom COVID-19 zato priporočajo, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek
običajne oziroma elektronske pošte. Prevozniki bodo
redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo
upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem
postopku in v najkrajšem možnem času.
Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali 3
evre. Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v
katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca).
Priporočamo, da upravičenci s postopkom pridobivanja
vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko
nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko
koristiti.
Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še
opozarjajo, da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno
upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje.

OPRAVLJANJE FUNKCIJE POKLICNIH
IN NEPOKLICNIH FUNKCIONARJEV V
ZDRUŽENJIH OBČIN
S strani Ministrstva za javno upravo smo v vednost prejeli
dopis, ki je bil poslan Komisiji za preprečevanje korupcije
v zvezi z nezdružljivostjo funkcije župana ali podžupana s
funkcijo v združenju občin.
Ministrstvo v dopisu pojasnjuje, da je bil s sprejetjem
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Ur. l. RS,
št. 80/20), ki je začel veljati 31. 5. 2020, spremenjen tudi
86.a člen Zakona o lokalni samoupravi. 86. a členu je tako
dodan nov šesti odstavek, ki odpravlja navzkrižje določb
Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije glede nezdružljivost funkcij in
zastopanja v organih reprezentativnih združenj občin.
Z navedeno dopolnitvijo zakona bodo lahko reprezentativna združenja (poklicni ali nepoklicni funkcionarji) tudi
v prihodnje predstavljala interese svojih članic (občin) pred
državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone,
ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice,
obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako
drugače posega v njihove koristi.
Naj spomnimo, da je Združenje občin Slovenije podalo
predlog spremembe 86.a člena ZLS, saj smo s strani KPK
prejeli več dopisov s pozivi za odpravo nezdružljivosti
funkcij županov z delom županov v organih združenj.
Navedbam KPK smo nasprotovali in pojasnjevali, da to
ne velja za primere, ko so županje in župani člani organov
združenj. Da bi dosegli zastavljen cilj, smo podali tudi
amandma k ZIUOOPE, ki je navzkrižje določb zakonov
odpravljal le začasno – do konca leta 2020.
V svoji nameri, da dosežemo trajno veljavnost spremembe
86.a člena ZLS smo uspeli in navzkrižje določb zakonov
je odpravljeno.
Celoten dopis Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.
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JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE
VLAGANJ V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO LOKALNIH
SKUPNOSTI (JP JKI 2020)

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
• Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske
ponudnike –8. 9. 2020
• 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
• Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4.
gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru
Dogovora za razvoj regije – 30. 9. 2020
• Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
• LIFE - 31. 12. 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo »Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih
skupnosti (JP JKI 2020)«. Okvirna višina nepovratnih
sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po
tem javnem pozivu, znaša največ 1.000.000,00 EUR.
Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja je
lahko največ 200.000,00 EUR oziroma največ do 80%
upravičenih stroškov projekta.
Namen javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v občinsko
javno kulturno infrastrukturo je obnova oziroma oprema
kulturnih domov, ki presegajo lokalno raven in služijo
zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti na medobčinski
ravni.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno
kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih
skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za:
• investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni
infrastrukturi
• nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.
Na javni poziv se lahko prijavijo izključno občine, ki
so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je skladno
z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi
določena s sklepom pristojnega organa občine, in ki nastopajo kot investitorji. Vloga mora biti predložena v tiskani
obliki na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana do vključno 8. 7. 2020.
Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na gospoda
Tomaža Kukovico na telefonsko številko 01/369 58 64 ali
na elektronski naslov tomaz.kukovica(at)gov.si.
Javni poziv z vsemi obrazci je na voljo TU.

• Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
• Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021
• 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
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Zainteresirani lahko svoje mnenje prispevajo tukaj do 9.
julija 2020.
Več informacij je na voljo TU.

JAVNO POSVETOVANJE O UREDBI
O GOSTOVANJU V TUJIH MOBILNIH
OMREŽJIH

POROČILO O IZVAJANJU SPLOŠNE
UREDBE O VARSTVU PODATKOV
Evropska komisija je dobri dve leti po začetku uporabe
splošne uredbe o varstvu podatkov o njej objavila poročilo
o njenem izvajanju.

Evropska komisija je začel javno posvetovanje o pregledu
in podaljšanju uredbe o gostovanju v tujih mobilnih
omrežjih. Uredba je junija 2017 odpravila stroške mobilnega gostovanja v EU ter na Islandiji, v Lihtenštajnu in
na Norveškem.
Načelo »gostuj kot doma« je eden najznačilnejših dosežkov
enotnega trga EU in milijonom državljanov EU omogoča,
da med potovanjem v tujino ostanejo povezani. Prav
tako so poslovna potovanja in delo na daljavo cenovno
ugodnejša, kar koristi zlasti malim in srednjim podjetjem.
Veljavna zakonodaja preneha veljati junija 2022, Komisija
pa z javnim posvetovanjem začenja prizadevanja, da bodo
potrošniki koristi ohranili tudi v prihodnje. K sodelovanju
so do 11. septembra vabljeni mobilni operaterji, državljani,
združenja potrošnikov, nacionalni regulatorji, vladni organi, organizacije civilne družbe, podjetja in strokovnjaki.
Več informacij je na voljo TU.

Poročilo kaže, da uredba državljanom ponuja vrsto
izvršljivih pravic ter ustvarja nov evropski sistem upravljanja in izvrševanja. Splošna uredba o varstvu podatkov se
je izkazala za prilagodljivo pri podpori digitalnim rešitvam
v nepredvidenih razmerah, kot je kriza zaradi COVID-19.
Poročilo prav tako ugotavlja, da se usklajevanje med
državami članicami povečuje, čeprav obstaja določena
raven razdrobljenosti, ki jo je treba spremljati tudi v
prihodnje.
Več informacij je na voljo TU.

JAVNO POSVETOVANJE O UKREPIH ZA
SPODBUJANJE ENERGETSKE PRENOVE
JAVNIH IN ZASEBNIH STAVB
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ukrepih za
spodbujanje energetske prenove javnih in zasebnih stavb.
Stavbe so odgovorne za 40 % porabe energije v EU in 36
% emisij toplogrednih plinov v EU, zato lahko energetsko
učinkovitejše gradbeništvo znatno prispeva k doseganju
ciljev evropskega zelenega dogovora. Energetska prenova
stavb pa je tudi ena od prednostnih nalog, opredeljenih
v nedavnem svežnju Komisije za okrevanje gospodarstva,
saj predstavlja velik potencial za ustvarjanje delovnih mest
in krepitev naložb.
Evropska komisija želi s tem posvetovanjem pridobiti
povratne informacije deležnikov o tem, kako povečati
stopnjo in kakovost prenove stavb s pomočjo regulativnih,
političnih in finančnih instrumentov.
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