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1  UVOD

Za vas smo pripravili predzadnjo številko Mesečnega utripa v letošnjem letu. Trudili smo se zbrati vse pomembne 
informacije preteklega meseca. Teh ni bilo malo. Vsekakor je najpomembnejša ta, da boste občine končno deležne višje 
povprečnine. Ključni akter pri dosegu tega je bilo Združenje občin Slovenije, ki je kot vsako leto do sedaj pripravilo 
izhodiščne izračune za pričetek pogajanj o višini povprečnine in pobudo naslovilo na predsednika vlade že v začetku poletja.
Blizu sprejetja je tudi dolgo pričakovani Zakon o finančni razbremenitvi občin. Zakon, ki bi po prvotnih načrtih 
moral stopiti v veljavo že s 1. 1. 2020, v Državnem zboru čaka tretje branje in sprejem. Prvotno je zakon posegal 
v devet zakonov, sedaj posega v dvanajst, prvotno je bilo predvidenih 31 mio evrov prihrankov, sedaj jih je dobrih 
70 mio. Združenje občin Slovenije je kot edino interesno združenje občin z amandmaji k zakonu doseglo težko 
pričakovano spremembo 23. člena Zakona o financiranju občin in odpravo prehodnega obdobja do polnih 6% 
nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij. Vsekakor velik dosežek, za katerega se je ZOS trudil več let in na 
katerega velja biti ponosen. Predsednik ZOS Robert Smrdelj se zaradi preventivnih ukrepov povezanih z epidemijo 
COVID-19 ni mogel udeležiti seje Odbora DZ RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, zato 
se je poslankam in poslancem v pismu zahvalil za njihovo razumevanje in podporo pri sprejemu ZFRO.
Kljub podaljšanju epidemije za še dodaten mesec dni, se je v mesecu novembru odvilo kar nekaj aktivnosti. Tako 
so se na tretji redni seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim razpravljali tudi o 
nesorazmerjih med plačami županov in plačami direktorjev občinskih uprav, javnih zavodov in ravnateljev. Prav 
nesorazmerja so tista, ki bodejo v oči in prav je, da se pristopi k odpravi le-teh.
Pripravili smo kar dva paketa predlogov ukrepov za zajezitev epidemije, in sicer za že sprejeti PKP6 in PKP7, ki je 
še v nastajanju. Podali pa smo tudi pripombe k predlogu Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o urejanju prostora.
Prav tako pa smo se udeležili dveh sestankov, ki sta potekala preko videokonferenc, in sicer je prvi potekal s pred-
stavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo zagotavljanja pomoči na domu, 
drugi pa je potekal s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na temo prihajajočih projektov.
Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin Slovenije prejema veliko vprašanj s področja javnih razpisov, zato 
se je pristopilo k pripravi letaka s ključnimi informacijami o pripravi javnega razpisa. 
Za vas pa smo tudi že razpisali sledeča izobraževanja, in sicer tako za mesec december kot tudi že za mesec januar 
2021 in februar 2021:
•	 Pravilna	izvedba	inventure	v	občinah	– 15. 12. 2020
•	 Predstavitev	Zakona	o	integriteti	in	preprečevanju	korupcije	– 17. 12. 2020
•	 Novosti	pri	obračunu	plač	in	drugih	dohodkov	iz	delovnega	razmerja,	redna	delovna	uspešnost	in	novosti	zadnjih	

megakoronskih	paketov	–	18. 12. 2020
•	 Pravilna	priprava	investicijske	dokumentacije	– 12. 1. 2021
•	 Ocenjevanje	in	napredovanje	v	javnem	sektorju	– 13. 1. 2021
•	 Problematika	upravljanja	javnih	sredstev	neposrednih	in	posrednih	uporabnikov	proračunov,	zaključni	račun	– 19. 

1. 2021
•	 Dodelitev	in	izplačilo	transfernih	sredstev	na	osnovi	občinskega	javnega	razpisa	– 26. 1. 2021
•	 Pogodba	o	opremljanju	–	vsebina,	težave,	rešitve – 4. 2. 2021

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.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/opravicilo-in-zahvala-ob-sprejemanju-zfro/
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6737&tx_cal_controller%5Byear%5D=2020&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=12&tx_cal_controller%5Bday%5D=15&cHash=5f3ef49afccf901fc42f86af4dc3c44a
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6740&tx_cal_controller%5Byear%5D=2020&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=12&tx_cal_controller%5Bday%5D=17&cHash=103cb56c23dfe8df8433a391d81ed545
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6745&tx_cal_controller%5Byear%5D=2020&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=12&tx_cal_controller%5Bday%5D=18&cHash=b42c05b3c7c028b773af9cecc729aaa2
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6745&tx_cal_controller%5Byear%5D=2020&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=12&tx_cal_controller%5Bday%5D=18&cHash=b42c05b3c7c028b773af9cecc729aaa2
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/12.1.2021_VABILO_INVESTICIJSKA_DOKUMENTACIJA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/13.1.2021_VABILO_OCENJEVANJE_IN_NAPREDOVANJE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/26.1.2021_VABILO__DODELITEV_IN_IZPLACILO_TRANSFERNIH_SREDSTEV_NA_OSNOVI_OBCINSKEGA_JAVNEGA_RAZPISA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/4.2.2021_VABILO_PRENOS_INFRASTUKTURE.pdf
mailto:info@zdruzenjeobcin.si


4

November 2020

2  AKTUALNA OBVESTILA 
V ZVEZI S KORONA 
VIRUSOM COVID-19

17. 11. 2020 je Vlada RS podaljšala epidemijo s korona-
virusom COVID-19 za mesec dni, torej do 17. 12. 2020. 
Združenje občin Slovenije že od razglasitve prve epidemije, 
v mesecu marcu 2020, občinam vsakodnevno pošilja 
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 DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
•	 Varstvo otrok zaradi višje sile
•	 Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT
•	 Topel obrok za učence in dijake v času izobraževanja 

na daljavo in načinom izplačila sredstev

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
•	 Pojasnila določb ZZUOOP za zaposlene v javnem 

sektorju
•	 Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karan-

tene na domu

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
•	 Obvestilo za izvajalce občasnih avtobusnih prevozov

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO 
ZDRAVJE
•	 Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe 

s SARS-CoV-2

•	 Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v 
obdobju sproščanja ukrepov 

FINANČNA UPRAVA RS
•	 Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 

na davčnem področju

SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN 
EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
•	 Evropska sredstva za obvladovanje bolezni 

COVID-19

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/ABC-Odsotnost-zaradi-varstva-otroka-11.11.2020.docx
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/792_Okroznica_-_cena_toplega_obroka_in_nacin_izplacila_sredstev.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/792_Okroznica_-_cena_toplega_obroka_in_nacin_izplacila_sredstev.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/Pojasnilo_PKP5_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/Pojasnilo_PKP5_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu
https://www.gov.si/novice/2020-11-11-pomembno-obvestilo-za-izvajalce-obcasnih-avtobusnih-prevozov/
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/10-11-20_12-25-57_Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP5.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/COVID-19/10-11-20_12-25-57_Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP5.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/evropska-sredstva-za-obvladovanje-bolezni-covid-19/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/evropska-sredstva-za-obvladovanje-bolezni-covid-19/
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3 ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
159/2020, KI JE IZŠEL 5. 11. 2020:
•	 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih 

ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravst-
venih delavcev in zdravstvenih so 

•	  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti delavcev 
v času epidemije COVID-19

•	 Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in iz-
vajanju 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

•	 Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
160/2020, KI JE IZŠEL 6. 11. 2020: 
•	 Uredba o izvajanju norveškega finančnega meha-

nizma in finančnega mehanizma Evropskega gos-
podarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 
2014–2021

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohod-
nine od dohodka iz dejavnosti

•	 Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja 
pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19

•	 Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in 
drugih prejemkov od 1. decembra 2020

•	 Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, 
najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem 
znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 
1. decembra 2020

•	 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske deja-
vnosti v Republiki Sloveniji

•	 Uradni podatki o številu okuženih po statističnih 
regijah

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
162/2020, KI JE IZŠEL 12. 11. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in iz-

vajanju 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 spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma pre-
povedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
162/2020, KI JE IZŠEL 12. 11. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in iz-

vajanju 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 spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma pre-
povedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2779/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-v-casu-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2779/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-v-casu-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2779/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-izvajanja-pripravnistva-zdravstvenih-delavcev-in-zdravstvenih-sodelavcev-v-casu-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2780/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2780/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2782/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2782/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2782/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2783/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2783/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2783/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2833/uredba-o-izvajanju-norveskega-financnega-mehanizma-in-financnega-mehanizma-evropskega-gospodarskega-prostora-v-republiki-sloveniji-v-obdobju-2014-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2833/uredba-o-izvajanju-norveskega-financnega-mehanizma-in-financnega-mehanizma-evropskega-gospodarskega-prostora-v-republiki-sloveniji-v-obdobju-2014-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2833/uredba-o-izvajanju-norveskega-financnega-mehanizma-in-financnega-mehanizma-evropskega-gospodarskega-prostora-v-republiki-sloveniji-v-obdobju-2014-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2833/uredba-o-izvajanju-norveskega-financnega-mehanizma-in-financnega-mehanizma-evropskega-gospodarskega-prostora-v-republiki-sloveniji-v-obdobju-2014-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2785/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-davcnem-obracunu-akontacije-dohodnine-in-dohodnine-od-dohodka-iz-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2785/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-davcnem-obracunu-akontacije-dohodnine-in-dohodnine-od-dohodka-iz-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2785/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-davcnem-obracunu-akontacije-dohodnine-in-dohodnine-od-dohodka-iz-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2790/ugotovitveni-sklep-o-izredni-uskladitvi-pokojnin-in-drugih-prejemkov-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2790/ugotovitveni-sklep-o-izredni-uskladitvi-pokojnin-in-drugih-prejemkov-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2791/sklep-o-najnizji-in-najvisji-pokojninski-osnovi-najnizji-pokojnini-najnizji-osnovi-za-odmero-nadomestil-iz-invalidskega-zavarovanja-in-najvisjem-znesku-nadomestila-za-cas-poklicne-rehabilitacije-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2791/sklep-o-najnizji-in-najvisji-pokojninski-osnovi-najnizji-pokojnini-najnizji-osnovi-za-odmero-nadomestil-iz-invalidskega-zavarovanja-in-najvisjem-znesku-nadomestila-za-cas-poklicne-rehabilitacije-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2791/sklep-o-najnizji-in-najvisji-pokojninski-osnovi-najnizji-pokojnini-najnizji-osnovi-za-odmero-nadomestil-iz-invalidskega-zavarovanja-in-najvisjem-znesku-nadomestila-za-cas-poklicne-rehabilitacije-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2791/sklep-o-najnizji-in-najvisji-pokojninski-osnovi-najnizji-pokojnini-najnizji-osnovi-za-odmero-nadomestil-iz-invalidskega-zavarovanja-in-najvisjem-znesku-nadomestila-za-cas-poklicne-rehabilitacije-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2791/sklep-o-najnizji-in-najvisji-pokojninski-osnovi-najnizji-pokojnini-najnizji-osnovi-za-odmero-nadomestil-iz-invalidskega-zavarovanja-in-najvisjem-znesku-nadomestila-za-cas-poklicne-rehabilitacije-od-1--decembra-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2799/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2799/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2800/uradni-podatki-o-stevilu-okuzenih-po-statisticnih-regijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2800/uradni-podatki-o-stevilu-okuzenih-po-statisticnih-regijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2860/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2860/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2861/odlok-o-spremembah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2862/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-omejitvi-oziroma-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
164/2020, KI JE IZŠEL 13. 11. 2020:
•	 Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji 

štejejo kot vidni javni položaj
•	 Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja 

Loka in Gorenja vas - Poljane
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020

•	 Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o stalnem strokovnem usposabljanju na področju 
varnosti in zdravja pri delu

•	 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih 
proračunov za leto 2020

•	 Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije 
zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
165/2020, KI JE IZŠEL 13. 11. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 

kinematografskih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji

•	 Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu 
izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije

•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in proda-
janja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasnih omejitvah 
pri izvajanju športne dejavnosti

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
166/2020, KI JE IZŠEL 16. 11. 2020:
•	 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
167/2020, KI JE IZŠEL 19. 11. 2020:
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

upravnem poslovanju
•	 Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19

•	 Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uvelja-
vljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih 
z zakonom

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
169/2020, KI JE IZŠEL 21. 11. 2020:
•	 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odre-

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
173/2020, KI JE IZŠEL 27. 11. 2020:
•	 Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z 

dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo 
lastnega vozila v službene namene za funkcionarje

•	 Uredba o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev 
višine položajnega dodatka za javne uslužbence

•	 Uredba o spremembah Uredbe o karti regionalne 
pomoči za obdobje 2014–2020

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov 
vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani 
iz državnega proračuna

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
174/2020, KI JE IZŠEL 27. 11. 2020:
•	 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)
•	 Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 

2021 (DP2021-A)
•	 Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2867/uredba-o-seznamu-funkcij-ki-se-v-republiki-sloveniji-stejejo-kot-vidni-javni-polozaj
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2867/uredba-o-seznamu-funkcij-ki-se-v-republiki-sloveniji-stejejo-kot-vidni-javni-polozaj
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2868/uredba-o-vodovarstvenih-obmocjih-za-obcini-skofja-loka-in-gorenja-vas---poljane
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2868/uredba-o-vodovarstvenih-obmocjih-za-obcini-skofja-loka-in-gorenja-vas---poljane
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2869/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ukrepih-prenosa-znanja-in-svetovanja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2869/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ukrepih-prenosa-znanja-in-svetovanja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2869/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ukrepih-prenosa-znanja-in-svetovanja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2869/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-ukrepih-prenosa-znanja-in-svetovanja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2866/dopolnitev-poslovnika-vlade-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2906/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2906/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2906/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2907/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2907/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2907/odredba-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2909/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2909/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2909/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2910/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2910/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2910/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2913/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2913/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020166.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020166.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2919/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-upravnem-poslovanju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2919/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-upravnem-poslovanju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2920/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2920/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2920/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2922/sklep-o-zacasnem-prenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2922/sklep-o-zacasnem-prenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2922/sklep-o-zacasnem-prenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2994/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2994/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2994/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2994/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2994/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3082/uredba-o-povracilu-stroskov-prevoza-na-delo-in-z-dela-ter-o-nacinu-obracuna-kilometrine-za-uporabo-lastnega-vozila-v-sluzbene-namene-za-funkcionarje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3082/uredba-o-povracilu-stroskov-prevoza-na-delo-in-z-dela-ter-o-nacinu-obracuna-kilometrine-za-uporabo-lastnega-vozila-v-sluzbene-namene-za-funkcionarje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3082/uredba-o-povracilu-stroskov-prevoza-na-delo-in-z-dela-ter-o-nacinu-obracuna-kilometrine-za-uporabo-lastnega-vozila-v-sluzbene-namene-za-funkcionarje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3083/uredba-o-spremembi-uredbe-o-kriterijih-za-dolocitev-visine-polozajnega-dodatka-za-javne-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3083/uredba-o-spremembi-uredbe-o-kriterijih-za-dolocitev-visine-polozajnega-dodatka-za-javne-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3084/uredba-o-spremembah-uredbe-o-karti-regionalne-pomoci-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3084/uredba-o-spremembah-uredbe-o-karti-regionalne-pomoci-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3022/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-organiziranju-delovanju-in-financiranju-oddelkov-vrtcev-ki-izvajajo-krajse-programe-in-so-financirani-iz-drzavnega-proracuna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3022/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-organiziranju-delovanju-in-financiranju-oddelkov-vrtcev-ki-izvajajo-krajse-programe-in-so-financirani-iz-drzavnega-proracuna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3022/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-organiziranju-delovanju-in-financiranju-oddelkov-vrtcev-ki-izvajajo-krajse-programe-in-so-financirani-iz-drzavnega-proracuna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3022/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-organiziranju-delovanju-in-financiranju-oddelkov-vrtcev-ki-izvajajo-krajse-programe-in-so-financirani-iz-drzavnega-proracuna
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3088/zakon-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2021-in-2022-ziprs2122
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3088/zakon-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2021-in-2022-ziprs2122
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3086/spremembe-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2021-dp2021-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3086/spremembe-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2021-dp2021-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3087/proracun-republike-slovenije-za-leto-2022-dp2022
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
175/2020, KI JE IZŠEL 27. 11. 2020:
•	 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE)
•	 Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti 

iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG PRAVILNIKA O IZDELAVI 
OCEN POŽARNE OGROŽENOSTI
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Pravilnika o izdelavi ocen požarne ogroženosti, 
katerega je pripravilo Ministrstvo za obrambo.
Pravilnik določa vrste ocen požarne ogroženosti, zave-
zance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in 
metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti.
Zavezanci za izdelavo ocene požarne ogroženosti iz 
prvega odstavka prejšnjega člena so lastniki ali uporab-
niki stanovanjskih in nestanovanjskih stavb po postopku 
in z uporabo Metodologije za izdelavo ocene požarne 
ogroženosti stavbe, kot to določa postopek izdelave ocene 
požarne ogroženosti stavbe. 
Pri izdelavi ocene požarne ogroženosti stavbe se upoštevajo 
lastnosti uporabnikov stavbe, gradbeni in tehnični ukrepi 
ter aktivnosti v stavbah. Oceno požarne ogroženosti je 
treba dopolnjevati in spreminjati vedno, ko nastanejo 
spremembe, ki vplivajo na vrednost dejavnikov.
Oceno požarne ogroženosti iz drugega odstavka prejšnjega 
člena lahko izdelajo tudi lokalne skupnosti, in sicer po 
postopku ter z uporabo Metodologije za izdelavo ocene 
požarne ogroženosti okolja ali gradbeno inženirskega 
objekta. Oceno je treba dopolniti oz. ažurirati vedno, ko 
nastanejo spremembe pri virih ogrožanja.
Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti je treba 
pridobiti:

•	 statistične podatke o naseljenosti okolja;
•	 podatke o velikosti in namembnosti objektov, ki so v 

obravnavanem okolju;
•	 podatke o oskrbi obravnavanega okolja z vodo za 

gašenje;
•	 podatke o oddaljenosti in kategoriji gasilskih enot v 

obravnavanem okolju;
•	 podatke o vrsti in obremenjenosti industrije z nevar-

nimi snovmi ter vrsto in količino nevarnih snovi in
•	 podatke iz ocene naravnega okolja – gozdov, ki jo je 

izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

mailto:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziuopdve
mailto:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziuopdve
mailto:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3100/uredba-o-spremembah-uredbe-o-delovni-uspesnosti-iz-naslova-povecanega-obsega-dela-za-javne-usluzbence
mailto:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3100/uredba-o-spremembah-uredbe-o-delovni-uspesnosti-iz-naslova-povecanega-obsega-dela-za-javne-usluzbence
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10937
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Zavezanci morajo ocene požarne ogroženosti izdelati v 
enem letu po njegovi uveljavitvi oziroma v rokih, ki jih 
določijo drugi predpisi s področja varstva pred požarom, 
ukrepe varstva pred požarom pa je treba uskladiti z novimi 
ocenami v šestih mesecih od njihove določitve.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 
vključno 4. 12. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
RESOLUCIJE O NACIONALNEM 
PROGRAMU RAZVOJA PROMETA V 
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE DO 
LETA 2030
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
Predloga sprememb in dopolnitev Resolucije o naciona-
lnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji 
za obdobje do leta 2030, katero je pripravilo Ministrstvo 
za infrastrukturo.
Sprejeta Strategija razvoja prometa v RS (v nadaljevanju: 
Strategija), ki jo je sprejela Vlada RS na leta 2015 (sklep 
št. 37000-3/2015/8), prvič celovito obravnava prometni 
sistem. S pripravo in sprejetjem Strategije je bila tako 
presežena praksa parcialnega reševanja posameznih pod-
sistemov prometa. Poleg infrastrukture je na strateški 
ravni zajeto tudi celovito delovanje prometnega sistema. 
Na podlagi podrobnih analiz infrastrukture in delovanja 
sistema ter identificiranih dejanskih problemov je v 
Strategiji predvidenih 108 ukrepov. Resolucija o nacio-
nalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: Nacionalni program) je dokument, ki ga 
je sprejel DZ leta 2016 in predstavlja prehod od splošnih 
ukrepov zapisanih v Strategiji do konkretnih aktivnosti s 
pripravo in izvedbo. Pri njihovi opredelitvi so določeni 
roki, nosilci in okvirni stroški posameznih aktivnosti oz. 
ukrepov ter povezave med posameznimi ukrepi.
Za učinkovito implementacijo Strategije je bil pripravljen 
Nacionalni program. Dokument služi za izvajanje sprejete 
Strategije, s prednostnim vrstnim redom izvedbe aktivnosti 
za realizacijo ukrepov. Dokument določa nosilce aktivnosti 
ter opredeljuje potrebne  finančne vire in določa časovni 
okvir za izvedbo aktivnosti. Spremembe Nacionalnega 
programa so potrebne zaradi posodobitve dejanskega stanja 
in potreb po izgradnji cestne prometne infrastrukture.

V prilogi Predloga za spremembe in dopolnitve Resolucije 
o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za ob-
dobje do leta 2030 so zajete spremembe in dopolnitve 
Nacionalnega programa. Gradivo ne vsebuje večjih 
sprememb, ampak le usklajuje spremembo izvajalca pri 
določenih projektih z novimi dejstvi. V gradivu so pri 
posameznih ukrepih oz. projektih navedeni tudi razlogi 
za posamezne spremembe. Spremembe se nanašajo le na 
področje cestne infrastrukture.
Temeljni namen sprememb in dopolnitev priprave 
Nacionalnega programa je: 
•	 uskladitev sprememb izvajalca / nosilca pri določenih 

projektih z novimi dejstvi.
•	 vzpostavitev konsistentnosti med dokumenti z dejan-

skim stanjem.
•	 Obrazložitev vzrokov za posamezne spremembe, ki se 

nanašajo le na področje cestne infrastrukture.
•	 Prilagoditev terminskega plana priprave in izvedbe 

glede na stanje izdelane in predvidene izdelave  pro-
jektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanja 
dovoljenj za gradnjo. 

Vaše predloge in pripombe nam lahko  posredujete do 
vključno 8. 12. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU 
RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
S strani Ministrstva za infrastrukturo je pripravilo predlog 
Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in 
ga posredovalo v enomesečno javno razpravo.
Predlog Zakona določa izvajanje politike države in občin 
na področju rabe   obnovljivih virov energije, določitev 
zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov 
v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe 
za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja 
(vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o 
finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih 
virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o 
izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnov-
ljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju 
ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne 
postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.
Predlog zakona tako v VI. Poglavju o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije v prostorskem načrtovanju in 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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določanju pogojev za izdajo dovoljenj, v 43. členu med 
drugim določa, da morajo občine pri pripravi, oblikovanju 
in sprejemanju prostorskih načrtov spodbujati vključevanje 
in uvajanje energije iz obnovljivih virov. Prav tako se 
določa, da morajo občine	pri pripravi lokalnih energetskih 
konceptov posvetujejo z operaterji omrežij, in sicer v delu, 
ki se nanaša na: 
•	 analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo 

potencialov obnovljivih virov energije;
•	 prilagajanje odjema energije; 
•	 samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in skup-

nostih na področju energije iz obnovljivih virov.
Nadalje se v 47. členu določa, da lahko občina umestitev 
manjših proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, 
ki ne povzročajo vplivov na okolje in naravo, izvede z 
institutom lokacijske preveritve, ki ga določa Zakon 
o urejanju prostora. Ker pa ta institut, kot je urejen v 
Zakonu o urejanju prostora, ne ustreza v celoti povsem 
novi umestitvi naprav na obnovljive vire v prostor, ta člen 
določa nekatere posebne določbe, ki dopolnjujejo institut 
lokacijske preveritve za novo umestitev proizvodnih naprav 
na obnovljive vire v prostor.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 
vključno 11. 12. 2020 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih je pripravilo Ministrstvo za 
kmetijstvo.
S predlogom Zakona se spreminjajo in dopolnjujejo 
vsebine s področja načrtovanja na kmetijskih zemljiščih, 
odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč, prometa s kmetijskimi zemljišči, agrarnimi oper-
acijami in inšpekcijske določbe. Tako se med drugim uvaja 
instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna 
skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih 
zemljišč v stavbna zemljišča (vračanje nepozidanih stavb-
nih zemljišč v kmetijsko namensko rabo ali vzpostavitev 
novih nadomestnih kmetijskih zemljišč). Pri prostorskih 
ureditev državnega pomena pa se uvaja obveza vzpostavitve 
nadomestnih kmetijskih zemljišč.

Predlagana je tudi poenostavitev vročanja upravnih pisanj 
(odločbe in sklepi ter drugi dokumenti organa prve 
stopnje) na način, da se vročajo z navadno vročitvijo.  Za 
uvedbo posamezne zemljiške operacije ne bo več potrebna 
upravna overitev soglasja k uvedbi.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 
vključno 21. 12. 2020 na elektronski naslov info@
zdruzenjeobcin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11914
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11914
mailto:info@zdruzenjeobcin.si.
mailto:info@zdruzenjeobcin.si.


10

November 2020

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

TRETJA REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja druženja občin Slovenije (ZOS) 
je na današnji redni seji obravnavalo aktivnosti povezane 
z sprejemanjem Zakona o finančni razbremenitvi občin. 
V ZOS se že vrsto let trudimo za finančno konsolidacijo 
na področju lokalne samouprave z ureditvijo primerne 
povprečnine, znižanje stroškov občinam in za njihovo 
birokratsko razbremenitev. Zadnje odločitve Vlade RS in 
Državnega zbora RS, ki so bile pripravljene tudi na podlagi 
naših predlogov, nas navdajajo z optimizmom.
Občine so bile zadnja leta, kljub dobri gospodarski rasti, 
prisiljene v škodljivo in neracionalno varčevanje in s strani 
vladajoče politike običajno niso imele sogovornikov s 
posluhom. Kljub nezavidljivi pandemični situaciji pa 
smo s sedanjo vlado oz. koalicijo našli čas za partnersko 
diskusijo in predvsem je bil opravljen napor za ureditev 
izpostavljenih razmer.
Tako se končno približujemo logiki, da bodo imele občine 
za izvajanje svojih nalog pokrite stroške, in sicer na podlagi 
medsebojno usklajene višine povprečnine in zmanjšanja 
stroškov občinam preko Zakona o finančni razbremenitvi 
občin, ki je bil včeraj v obravnavi na matičnem odboru 
Državnega zbora RS.
Še posebej je potrebno izpostaviti kooperativnost in 
dojemljivost sedanje vlade in koalicije k predlogom ZOS 
za poenostavitev birokratskih postopkov za sofinanciranje 
investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin. Te 
predloge smo do sedaj že mnogokrat neuspešno podajali 
vsakokratni vladi že vrsto let.
Prav tako pa je končno na plodna tla padel tudi predlog 
ukinitve prehodnega obdobja pri sofinanciranju inves-
ticij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% 
primerne porabe. To pa predstavlja pomembnih dodatnih 
25,9 mio evrov. Sofinanciranje investicij je del sistema 
financiranja občin in je korekcijski razvojni element za 
občine z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. To 
pa predstavlja izredno pomemben razvojni element za 
finančno najšibkejša območja.
Zakonski predlog o finančni razbremenitvi občin, poleg že 
navedenega, posega v devet področnih zakonov, z njim pa 

bodo občinam odvzete nekatere naloge, ki po svoji naravi 
niso občinske in s tem se bo zmanjšalo stroške občin.
Skupni finančni učinki osnovnega predloga in dopolnil 
so blizu 70 mio evrov - 31,5 mio evrov zaradi prevzema 
obveznosti države od občin, 4,7 mio evrov pri občinah z 
romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uvel-
javitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje 
investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov 
gasilskega zavarovanja na državo. 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA IN 
REŠEVANJE KONFLIKTOV
12. 11. 2020 je potekal seminar na temo komunikacijskih 
veščin, katerega je ZOS organiziral z gospo Alenko Slabe, 
s strokovnjakinjo s 25 letnimi mednarodnimi izkušnjami 
s področja marketinga, projektnega vodenja in poslovnih 
veščin. V podjetjih razvija znanje in veščine vodij in timov 
za dosego poslovne odličnosti na več področjih. 
Komunikacija je dvosmeren proces, kjer je poslušanje 
pomembnejše od govorjenja. Kdor želi vplivati na sogovo-
rnika lahko z aktivnim poslušanjem v središče postaviti 
njega in s tem ustvariti pozitiven odnos. Pomembno je ločiti 
ljudi od problema, sebe od trenutnih čustvenih stanj in 
poiskati obojestransko korist in rešitev. Koliko se zavedamo 
moči neverbalne komunikacije, ki velikokrat pove več kot 
besede? V odnosih se srečujemo tudi s konflikti, ki terjajo 
ustrezno odzivanje. Z veščino reševanja konfliktov se nam 
odprejo nove možnosti in rast. Rešeni konflikti prispevajo 
k napredku, grajenju zaupanja in dobrih odnosov.
Slušateljem je predavateljica podrobneje predstavila sledeča 
področja:
•	 Učinkovita komunikacija - temelj odličnosti
•	 Ovire in omejitve v komunikaciji
•	 Orodja in veščine za odlično komunikacijo
•	 Pomen neverbalne komunikacije
•	 Kredibilnost v komunikaciji
•	 Načini poslušanja v komunikaciji
•	 Tehnike dajanja feedback-a in povzemanja
•	 Vodenje in grajenje odnosov v komunikaciji
•	 Obvladovanje in reševanje konfliktnih situacij
•	 Trening uporabe komunikacijskih orodij v realnih 

situacijah

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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•	 Akcijski načrt za nadaljnji razvoj komunikacijskih 
veščin in prenosa v prakso.

PRAVILNA PRIPRAVA AKTA O 
NOTRANJI ORGANIZACIJI IN 
SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST, 
IZDELAVA KADROVSKEGA NAČRTA 
TER ZGLEDNA UREDITEV KADROVSKIH 
MAP IN DRUGIH KADROVSKIH 
EVIDENC
26. 11. 2020 smo z Inštitutom za plače in delovna razmerja 
organizirali uspešen seminar, na katerem je mag. Edita 
Horvat slušateljem predstavila kadrovske postopke, ki se 
na prvi pogled zdijo enostavni in nezapleteni. So pa pravo 
nasprotje temu in velikokrat se lahko znajdemo v dilemi 
kako izpeljat določen postopek. Poleg vseh postopkov pa 
je treba imeti pravilno urejene tudi kadrovske evidence in 
kadrovske mape. Spet se zdi enostavno, pa ni. 
Delo na področju kadrovskih zadev je zaradi nenehnih 
sprememb zelo zapleteno in zahtevno. Kako zelo vedo 
tisti, ki delajo na tem področju. Vedno se pojavlja veliko 
vprašanj in dilem, tako pri oblikovanju kadrovskega načrta 
in pripravi akta o notranji organizaciji in sistematizaciji 
delovnih mest.
Da bi bilo dilem in morebitnih napak čim manj, smo se 
na Združenju občin Slovenije odločili, da pristopimo k 
organizaciji praktičnega seminarja, na katerem so slušatelji 
dobili odgovore na vsa pereča vprašanja iz sledečih sklopov:
•	 akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest, 
•	 kadrovski načrt za občine,
•	 kadrovske evidence,
•	 kadrovske mape.

6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

Z MIZŠ O PREDLOGIH PROJEKTOV 
V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE 
IN ODPORNOST TER EVROPSKE 
KOHEZIJSKE POLITIKE 2021 – 2027
19. 11. 2020, je s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport potekala videokonferenca, katere namen je 
bil predstavitev projektov v okviru Načrta za okrevanje in 
odpornost ter v okviru Evropske kohezijske politike 2021-
2027. Predstavitve se je udeležil podpredsednik Združenja 
občin Slovenije mag. Marko Diaci in predsednica Odbora 
ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in 
ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik.
Na sestanku so bili predstavljeni trije ukrepi Evropske 
kohezijske politike 2021-2027 in projekt iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost (RRF).Predstavniki ministrstva 
so v predstavitvah projektov poudarili, da gre za projekte, 
ki so trajnostno naravnani. V razpravi je bilo izpostavljena 
potreba občin, da je treba zagotoviti sredstva za investicije v 
športno infrastrukturo. Težave so predvsem pri investicijah 
v športne dvorane, medtem, ko je pri zunanjih objektih 
manj težav in je na tem področju narejen napredek. Podana 
je bila bojazen, da brez ustrezne infrastrukture tudi kako-
vostno izvajanje športnih aktivnosti ne bo mogoče.
S strani župana Občine Vodice, Aca Šuštarja, je bilo iz-
postavljeno, da bi bilo treba področje investicij sistemsko 
urediti, in sicer na način, da bi se npr. sredstva v višini 
med 20 in 25 mio evrov vsako leto namenjala za inves-
ticije v športne objekte in v nekem določenem časovnem 
obdobju bi na nivoju celotne države prišli do točke, ko 
bi bili vsi športni objekti ustrezno urejeni. Sofinanciranje 
večnamenskih športnih dvoran je izrednega pomena za 
razvoj športa na sploh in s tem tudi izboljšanja zdravja v 
vsej državi.
Ne gre zanemariti dejstva, da je Slovenija na področju 
športa močna in ne samo pri profesionalnem športu, 
temveč tudi pri rekreativnih športih, žal pa so športni 
objekti dotrajani in v posameznih delih Slovenije tudi 
popolnoma neprimerni.
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Predstavniki MIZŠ so v zvezi s tem podali pojasnilo, 
da je bilo letošnje sofinanciranje investicij v športne 
dvorane zaradi epidemije s koronavirusom COVID-19 
žal zamrznjeno. Zavedajo se potreb lokalnih skupnosti in 
v naslednjem letu bo za to področje v okviru Nacionalnega 
programa športa predvidenih 6 mio evrov sredstev. Prav 
tako pa bodo na ministrstvu pristopili k organizaciji posve-
tovanj in delovnih skupin za posamezne sklope projektov.
Več si lahko preberete TU.

NA MDDSZ O POMOČI NA DOMU V 
ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 
COVID-19
6. 11. 2020, je preko videokonference potekal sestanek s 
predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, katerega tema je bila socialno varstvena 
storitev pomoč družini na domu v zaostrenih razmerah epi-
demije koronavirusa COVID-19. Sestanka sta se udeležili 
tudi predstavnici ZOS – Nataša Rupnik in Jana Knafelc 
Strle. S strani predstavnikov občin je bilo poudarjeno, da 
je storitev pomoči na domu zelo specifična oblika dela, ki 
v mnogočem ni primerljiva z institucionalnim varstvom. 
Pomoč na domu, kot storitev v pristojnosti lokalnega 
okolja, predstavlja pomembno oporo starejšim in dru-
gim pomoči potrebnim ljudem, ki živijo doma. Tako 
uporabnice in uporabniki te storitve, kakor tudi socialne 
oskrbovalke so se zaradi epidemije znašli sredi novih 
izzivov. Državni sekretar Cveto Uršič, ki je vodil sestanek, 
se je uvodoma zahvalil izvajalcem storitev, ki jih ljudje 
vsakodnevno potrebujejo. Povedal je, da je situacija na 
področju oskrbe na domu dobra, saj je te dni med up-
orabniki storitev okuženih 12 oseb, med zaposlenimi pa 
20. Čeprav so številke relativno majhne, pa je državni 
sekretar kljub temu pozval k previdnosti in spoštovanju 
zaščitnih ukrepov. Dodal je še, da povsod poudarjajo, da 
se izvajalci pomoči na domu v primeru težav povežejo z 
lokalnimi skupnostmi in civilno zaščito, saj sta pristojna 
za izvajanja ukrepov s pomočjo institucionalnega varstva 
ali pomoči na domu. Izpostavil je, da so izkušnje MDDSZ 
tako z župani in institucionalnim varstvom izredno dobre 
in verjame, da se izvajalci pomoči na domu lahko vedno 
povežejo z njimi v primeru težav. 
V zvezi z ukrepi, ki so v pripravi za PKP7 so predstavniki 
MDDSZ povedali, da ukrepi s področja domače oskrbe 
uporabnika ostajajo enaki kot k PKP1 in v veljavi od 1. 6. 

2020 do 31. 12. 2021. Predstavniki MDDSZ so poudarili, 
da je treba poseben poudarek dati tistim, ki delajo z up-
orabniki, ki so okuženi s koronavirusom in ta dodatek 
bi se dodal k dodatkom po veljavni kolektivni pogodbi.
Aleš Kenda iz MDDSZ je povedal, da se storitev pomoči na 
domu trenutno izvaja v 90% tistega kar se je izvajalo pred 
epidemijo, in sicer po številu uporabnikov. Povedal je, da je 
kljub relativno majhnemu številu okužb med uporabniki, 
kritična prav vsaka izmed njih in da je treba biti pozoren 
prav na vsako zadevo. Pred kratkim je bil dosežen protokol 
v času epidemije, kjer so natančno navedeni postopki v 
primeru belih, sivih in rdečih con. Imeli so kar nekaj 
izobraževanj za uporabo zaščitne opreme. Izpostavil je še 
nujnost dobrega sodelovanja med izvajalci, občinami in 
MDDSZ. Izpostavil je vlogo občin, ki so zadolžene za 
izvajanje storitev javne službe pomoči na domu. Izvajalci, 
ki so jih občine določile, so njihovi izvajalci oz. kot za-
posleni in tako jih je treba tudi obravnavati. Interes občin 
in izvajalcev mora biti tesno sodelovanje z roko v roki. 
Ne sme se pozabit, da smo tu zaradi starejših ljudi, ki jim 
omogočeno da čim dlje ostajajo v domačem okolje. 
Nataša Rupnik, predsednica Odbora ZOS za socialo, 
vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene 
dejavnosti, je pozdravila sklic sestanka in tovrsten način 
sodelovanja, saj je dobra komunikacija ključna pri 
reševanju morebitnih težav na terenu. Izpostavila je, da 
zavodi ne uspejo zagotovit vsega in žal to občani občutijo. 
Storitev skušajo zagotoviti preko prostovoljcev, nevladnih 
organizacij. Prav tako pa je težava v zagotavljanju zaščitne 
opreme. 
Težave z opremo pa niso nekaj novega, temveč se to vleče 
že precej let. Oskrbovalke uporabljajo lastne avtomobile, 
imajo minimalno zaščitno opremo. V času epidemije, pa 
bi morale imeti zagotovljen prostor, da se po končanem 
delu stuširajo, preoblečejo, razkužijo avto ipd. in na hitro 
to zagotoviti je skoraj nemogoče. Občine se poslužujejo 
različnih načinov, da to zagotovijo – športne dvorane, ki so 
sedaj prazne, ponekod kontejnerji, prazna stanovanja ipd. 
Vse to pa so ukrepi, ki se dolgoročno ne bodo mogli izvajat.
S strani predstavnikov občin je bilo izpostavljeno tudi, 
da prihaja do težav s kadri, saj mnogo oskrbovalk tudi 
zaradi drugih odsotnosti – bolniške zaradi drugih bolezni, 
nega otrok, varstva otrok zaradi zaprtja šol in vrtcev, ne 
more zagotavljati pomoči. Podan je bil predlog omejevanja 
obsega storitev, in sicer v smeri, da bi se te izvajale v delnem 
obsegu. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/z-mizs-o-predlogih-projektov-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-ter-evropske-kohezijske-pol/


13

November 2020

Prav tako je bilo izpostavljeno, da je v okviru pomoči na 
domu težko oz. nemogoče določit belo, sivo ali rdečo cono, 
saj mnogi uporabniki ne želijo povedati povedo ali so bili v 
stiku z okuženo osebo ali pa zaradi bolezni tega ne morejo 
povedat. Pomembo je, da nihče ne ostane brez pomoči, 
ki jo potrebuje. Prav tako pa je izredno pomembno, da se 
zaščiti oskrbovalke. Poudarjeno je bilo, da je treba najti 
dolgoročne rešitve in ob kritiki je treba podati tudi predlog 
rešitve. Treba je najti rešitve, ki bodo enotne za celotno 
državo in imeti skupne smernice. 
V kolikor ste pri izvajanju pomoči na domu naleteli 
na težave, nam le-te sporočite in jih bomo posredovali 
pristojnim. 

7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PREDLOGI UKREPOV ZA SEDMI SKLOP 
UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S 
KORONAVIRUSOM COVID-19
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis 
s predlogi ukrepov za pripravo že sedmega t.i. protikorona 
paketa.
Predlogi, ki smo jih prejeli s strani občin zadevajo več 
področij, in sicer:
•	 področje gospodarstva
•	 področje šolstva
•	 področje kulture
•	 področje športa
•	 področje sociale in zaposlovanja.

Celoten dopis je na voljo TU. 

PREDLOGI SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH 
(ZLV-K)
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
posredovalo pripombe na predlog novele Zakona o lo-
kalnih volitvah in med drugim predlagalo spremebo 35. 
člena Zakona, ki določa sestavo občinske volilne komisije. 
Zahteva da je ta oseba lahko samo aktivni sodnik, je preti-
rana in tudi neutemeljena glede na dosedanje delo OVK. 
Prepričani smo, da bo povzročila težave zlasti v manjših 
občinah, kjer se že tako srečujejo s težavami ob oblikovanju 
OKV.
Spreminja se peti odstavek 109. člena Zakona o volitvah, 
in sicer na način, da se volitve članov svetov ožjih delov 
občin opravijo v eni volilni enoti. Predlagamo vzpostavitev 
merila, in sicer da to velja za naselja oziroma za ožji del 
občine z do 500 prebivalci. Nekatera naselja bodo namreč v 
teh primerih ostala brez predstavnika, kar pomeni bistveno 
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manj vpliva lokalnih prebivalcev na lokalno upravljanje. 
To pa je bistvo lokalne samouprave. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PREDLOGI SPREMEMB ZAKONA O 
VRTCIH
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in 
Državnemu svetu RS poslalo predloge sprememb Zakona 
o vrtcih. Tako med drugim opozarjamo, da zaradi dolgih 
čakalnih vrst otrok za vpis v vrtec, ni racionalno, da imajo 
občine prosta mesta v kombiniranih oddelkih zaradi sta-
rostnih omejitev, saj vsako prosto mesto povzroča občinam 
večje finančne obveznosti. 
Podali pa smo tudi dva dodatna predloga sprememb, in 
sicer 28.člena zakona, ki določa zagotavljanje sredstev za 
pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno programa ter 34. 
člen Zakona, ki določa pogoje za financiranje zasebnih 
vrtcev.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O 
UREJANJU PROSTORA
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in 
prostor poslalo pripombe na predlog Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-3).
V dopisu med drugim opozarjamo, da je traba ohraniti 
obstoječe besedilo, ki se nanaša na odmero in plačilo ko-
munalnegaprispevka za gradnjo nezahtevnega, manj 
zahtevnega in zahtevnega objekta. Prav tako pa je treba 
to na isti način urediti tudi v Gradbenem zakonu.
Obstoječa ureditev je za občino ugodnejša, saj brez plačila 
komunalnega prispevka ni možno izdati gradbenega 
dovoljenja (občina pridobi sredstva iz naslov komunal-
nega prispevka takoj). Dodatno pa je potrebno urediti 
sodelovanje občine v postopku uporabnega dovoljenja, saj 
se v fazi PZI in PID lahko tudi spremeni velikost objekta. V 
tem primeru lahko občina primerja podatke iz gradbenega 
dovoljenja in podatke iz PID dokumentacije in po potrebi 
tudi obračuna dodatni komunalni prispevek kar je pogoj 
za izdajo uporabnega dovoljenja.
Celoten dopis je na voljo TU.

POZIV ZOS K UREDITVI PLAČNIH 
NESORAZMERIJ MED PLAČAMI 
OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN 
DIREKTORJI OBČINSKIH UPRAV IN 
JAVNIH ZAVODOV
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS poslalo poziv 
k ureditvi plačnih nesorazmerij med plačami občinskuh 
funkcionarjev in direktorji občinskih uprav ter javnih 
zavodov.
Združenje občin Slovenije že vrsto let opozarja na to prob-
lematiko in se zavzema, da bi se tudi skozi ustrezna plačna 
sorazmerja uredil položaj županj/županov. Konec leta 
2018 je s sprejetjem dogovora med Vlado RS in sindikati 
javnega sektorja prišlo do sprostitve varčevalnih ukrepov 
na področju plač in posledično do še večjih nesorazmerij 
med županskimi plačam, plačami direktorjev občinskih 
uprav, ravnateljev vrtcev in direktorjev javnih zavodov. Na 
drugi strani pa za občinske funkcionarje še vedno veljajo 
uvrstitve v plačne razrede iz leta 2008, ki jih uvrščajo od 
32. pa do 59. plačnega razreda. Prav tako pa za njih še 
vedno veljajo tudi varčevalni ukrepi, ki so bili določeni z 
Zakonom o uravnoteženju javnih financ v letu 2012 – npr. 
višina regresa za prehrano med delom.
Direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, komunalnih 
podjetij ter ravnatelji v veliki večini primerov presegajo 
plačne razrede županj/županov. Župani in županje so tisti, 
ki nosijo breme odgovornosti za vodenje in razvoj občin, 
zato je, da se to prepozna tudi v plačah in se jih primerno 
ovrednoti. Razmerje med plačami je tisto, ki bode v oči 
in tudi razvrednoti samo funkcijo župana.
Poleg odprave nesorazmerij smo podali tudi predlog, da 
se spremeni razmerje med plačo županje/župana, ki to 
funkcijo opravlja poklicno in plačo županje/župana, ki 
to funkcijo opravlja nepoklicno. Slednji za opravljanje 
funkcije prejema 50% nadomestilo in ob dejstvu, da nosi 
enako mero odgovornosti kot za poklicno opravljanje 
funkcije, ocenjujemo da bi bilo prav, da se to razmerje 
zmanjša – npr. 80% nadomestilo za opravljanje nepoklicne 
funkcije župana.
Javni sektor je ves čas krize nosil največje breme in prav 
je, da se vlaga tudi v ljudi. Zavedamo se kompleksnosti 
problema, ki zajema tudi druge funkcionarje, vendar je 
prav in nenazadnje tudi že skrajni čas, da se vlaga tudi v 
funkcionarje, saj se nam bo v prihodnosti lahko začelo 
dogajati, da ne bo več moč najti kakovostnega kadra, ki 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/007-9-2020-4_MJU_PREDLOGI_DOPOLNITEV_IN_SPREMEMB_ZLV-K_NOVEMBER_2020__002_.doc
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/600-2-2020-3_DZ_RS_DS_RS_ZAKON_O_VRTCIH_NOVEMBER_2020_.pdf
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bi se bil pripravljen izpostaviti in prevzemati odgovornost 
za vodenje občin in nenazadnje tudi ministrstev in drugih 
služb.
Prav tako pa ne gre iti mimo dejstva, da so županje/
župani poleg predsednika države edini funkcionarji, ki 
so neposredno izvoljeni s strani volivcev. Zato je prav, da 
bi se pristopilo k ureditvi tudi tega vprašanja, odpravilo 
anomalije in ustrezno ovrednotilo plače županj/županov.

PREDLOGI OBČIN ZA OBLIKOVANJE 
UKREPOV ZA ZAJEZITEV IN OMILITEV 
POSLEDIC KORONAVIRUSA COVID-19
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo 
za finance naslovilo dopis s konkretnimi predlogi občin 
za oblikovanje ukrepov za zajezitev in omilitev posledic 
koronovirusa COVID-19.
Združenje občin Slovenije je od marca 2020 tako na Vlado 
RS kot resorna ministrstva posredovalo več predlogov za 
oblikovanje ukrepov v vseh dosedanjih t.i. »protikoronskih 
paketih«.
Posredovali smo predloge posameznih občin, ki se raz-
likujejo tako po velikosti kot po problematiki, s katero 
se srečujejo. Občine na konkretnih primerih iz prakse 
pojasnjujejo težave in podajajo predloge ukrepov.
Celoten dopis je na voljo TU.

8  VPRAŠANJA OBČIN

VIŠINA NADOMESTILA ZA UPORABO 
LASTNIH SREDSTEV ZA OPRAVLJANJE 
DELA NA DOMU
Vprašanje:

»Vljudno	bi	vas	prosili,	da	posredujete	naše	vprašanje	ostalim	
občinam,	in	sicer	nas	zanima	kakšno	višino	nadomestila	za	
uporabo	lastnih	sredstev	nameravajo	občine	izplačati	zapo-
slenim,	ki	opravljajo	delo	na	domu.«
Odgovori, ki smo jih prejeli s strani občin so na voljo TU.

OPROSTITEV PLAČILA NAJEMNIN
Vprašanje občine:
»Spoštovani,	na	nas	se	je	obrnila	občina	članica	s	prošnjo	za	
posredovanje	informacij	kako	so	ste	občine	izvedle	postopke,	
katere	določa	Pravilnik	o	izvajanju	oprostitve	ali	delne	opros-
titve	plačila	najemnin	zaradi	omilitve	posledic	epidemije	
COVID-19.	Zanima	jih	kako	ste	izvedli	postopke	v	praksi.«
Odgovori, ki smo jih prejeli s strani občin so na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/POBUDE_ZOS/007-10-2020-VLADA_RS_MF_PREDLOGI_ZA_PKP6_6.11.2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/vprasanja-obcin/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4160
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1161
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1161
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1161
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/VPRASANJA_OBCIN/ZBIR_ODGOVOROV-NAJEMNINE_COVID.doc
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9  SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

38. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 38. redni seji sprejela osnutek zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 oziroma t.im. #PKP6. Predloge 
za PKP6 je na Vlado RS naslovilo tudi Združenje občin 
Slovenije.
Glavni cilj osnutka zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja 
in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim 
subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nale-
zljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela 
in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega 
varstva. Vlada je sicer od izbruha epidemije pripravila že 
za blizu sedem milijard evrov protikoronskih ukrepov.
Predloge k PKP6 so podale tudi članiice ZOS. Vlada bi po 
njihovem mnenju morala v zakon vključiti tudi ukrepe, 
s katerimi se zagotovi enaka pomoč vsem gospodarskim 
subjektom v državi. S tem bi se izognili težavam, ko lokalne 
skupnosti rešujejo podjetja v svojem okolju in jim zato v 
proračunih zmanjkuje sredstev za nekatere nujne naloge.
Premier Janez Janša je pred začetkom seje vlade na Twitterju 
zapisal, da priprava šestega protikoronskega zakona terja 
skrbno tehtanje posledic drugega vala covida-19, oceno 
delovanja dosedanjih ukrepov in finančnih možnosti. 
»Osnovna neznanka je čas. Zato je najpomembnejša 
čimprejšnja zaustavitev širjenja virusa,« je zapisal. Tokratni 
protikoronski paket ukrepov, ki jih je pripravilo gospodar-
sko ministrstvo, bo podaljšal nekatere že sprejete ukrepe, 
kot je denimo moratorij za kredite in subvencioniranje 
skrajšanega delovnega časa.
V prihodnje naj bi bila do subvencioniranja čakanja na 
delo upravičena podjetja, ki bi glede na lani imela vsaj 
40-odstotni upad prihodkov od prodaje. Hkrati se višina 
nadomestila za čakanje na delo ne bi več omejevala na 
minimalno, temveč na povprečno plačo. Poroštvena 
shema SID banke bi se podaljšala, a bi jo poenostavili. 
Med novimi rešitvami je ključno subvencioniranje fiksnih 
stroškov za najbolj prizadeta podjetja ter odpis najemnin 
tam, kjer je lastnik država ali lokalna skupnost.
Več si lahko preberete TU.

39. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 39. redni seji sprejela spremembe Odloka o 
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2, izdala Odlok o spremembah 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 me-
jah Republike Slovenije ter Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji. Prav tako pa je Vlada RS sprejela 
Sklep o podaljšanju odlokov za zajezitev in obvlado-
vanje epidemije COVID-19 in se seznanila s poročilom 
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi 
z nadzorom SARS-CoV-2 ter Poročilom o ukrepih 
Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Vlada 
RS je izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki 
Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, Uredbo o 
vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in 
Gorenja vas-Poljane ter sprejela Sklep o določitvi cene 
za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in 
vodnih zemljišč za leto 2021. Vlada RS se je seznanila 
s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic 
nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 
2020 in 2021 ter sprejela Poročilo o izvajanju evropske 
kohezijske politike 2014–2020. Prav tako pa je Vlada 
RS sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede 
predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 ter mnenje k Predlogu 
zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani.

Spremembe Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2
S spremembo se doda izjema, da se odlok ne uporablja za 
dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog 
države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb 
ter za organe političnih strank.
Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se pre-
povedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede 
prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa 
odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/vlada-rs-na-38-redni-seji-sprejela-osnutek-pkp6/
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Odlok o spremembah 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
S 16. novembrom vstop brez karantene ne bo več mogoč 
za lastnike nepremičnin v sosednji državi, izjema za 
vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani mogoča le v 
drugi državi članici EU ali schengna, nekaj sprememb je 
tudi na rdečem seznamu.
Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima 
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali 
drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo 
oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje 
meje kot dnevni delovni migrant (točka 1), se časovno 
omeji na 14 ur po prehodu meje.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Z odlokom, ki začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 
uri, se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne 
za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so 
pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:
•	 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago 

za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmeti-
jskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne 
šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh 
prodajalnah,

•	 lekarne,
•	 prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopeds-

kimi pripomočki,
•	 tržnice,
•	 kmetijske prodajalne,
•	 bencinske servise,
•	 banke in zavarovalniške storitve,
•	 pošto,
•	 dostavne službe,
•	 servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve 

popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles 

(vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali av-
tokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),

•	 dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 
kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo 
en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru 
prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik 
male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih sto-
ritev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena 
mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni 
mogoče prezračiti,

•	 gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 
pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s 
potrošniki,

•	 trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
•	 osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, 

kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. 
in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepove-
dano na javnih površinah,

•	 druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in 
zdravja.

Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU. 

40. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 40. redni seji sprejela Odlok o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zava-
rovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 in Sklep o začasnem prenehanju teka rokov 
za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Vlada 
RS je podaljšala ukrepe in omejitve odlokov za zajezitev 
in obvladovanje epidemije, prerazporedila določena 
sredstva državnega proračuna ter sprejela stališče 
o sporočilu Evropske komisije - Pripravljenost za 
strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19. 
Prav tako pa se je Vlada RS seznanila s poročilom 
Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije 
v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in obravnavala 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
SARS-CoV-2 ter podala soglasje k predlogom aman-
dmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19. Vlada RS 
je sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic avgustovskih neurij s poplavami in v 
veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila 
dva nova projekta, in sicer Sofinanciranje občinskih 
projektov v Triglavskem narodnem parku (TNP) in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/39._REDNA_SEJA_VLADE_RS_12._11._2020.pdf
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Obnovo lokalne ceste v občini Gorje. Obravnavano 
je bilo Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti 
v Sloveniji in podano mnenje k Predlogu zakona o 
spremembah Zakona o medijih. Vlada RS je potrdila 
predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna 
vozila in sprejela spremembe Uredbe o notranji or-
ganizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter 
spremembo Uredbe o upravnem poslovanju.

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19
Z Odlokom se v skladu z mnenjem Strokovne skupine za 
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 z dne 5. 
11. 2020 predlaga sprejem začasnih ukrepov na področju 
izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V 1. členu odloka je določeno, da se z odlokom določijo 
začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja 
okuženosti z virusom SARS-CoV-2. Ukrepa se nanašata 
na delo imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ter 
pravico zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov 
(MP). Ukrepa sta namenjena omejevanju stikov med zava-
rovanci in zaposlenimi na ZZZS z namenom preprečevanja 
širjenja okužb s SARS-CoV-2.

Sklep o začasnem prenehanju teka rokov 
za uveljavljanje pravic strank v sodnih 
postopkih
Vlada je sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov 
za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, skladno 
s šestim odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih, s čimer 
se začasno ustavljajo roki za uveljavljanje pravic strank v 
sodnih postopkih, določeni z zakonom. Sklep bo danes 
objavljen v Uradnem listu RS, veljati bo začel jutri, 20. 
11. 2020, veljal pa bo 30 dni. Zadržanje teka rokov po tej 
določbi zakona ne sme trajati več kot tri mesece.

Podaljšanje ukrepov in omejitev odlokov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije
Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno Strokovne sku-
pine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri 
Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov 

za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 in odločila, da se:
1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, 

ki so določene odlokih:
•	 začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 

storitev potrošnikom,
•	 začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in sto-

ritev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil,

•	 začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinemato-
grafskih storitev končnim uporabnikom,

2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so 
določene v odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov 
za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. 

Prerazporeditev določenih sredstev 
državnega proračuna
Vlada RS je Ministrstvu za zdravje razporedila sredstva 
splošne proračunske rezervacije v višini skoraj 212 tisoč 
evrov za pokritje obveznosti po 38. členu Zakona o in-
terventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. S 
tem se ureja poravnavo socialnih prispevkov samozapo-
slenih oseb, verskih uslužbencev, družbenikov in kmetov.

Soglasje k predlogom amandmajev k 
Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19
Predlogi amandmajev se nanašajo na začasne ukrepe za ver-
ske uslužbence, in sicer na začasen ukrep dviga višine plačila 
socialnih prispevkov za verske uslužbence za čas epidemije 
in prepovedi opravljanja verskih obredov (natančneje se 
določa, da pravica traja do preklica epidemije) ter na črtanje 
temeljnega dohodka verskih uslužbencev (ta tematika se bo 
uredila skupaj z drugimi ranljivimi skupinami v PKP7). 
Iz predlaganih začasnih ukrepov na področju sklica skupščin 
društev, zveze društev in podružnice tujega društva pa se 
predlaga izvzetje političnih strank, tako da se ta začasni 
ukrep omeji zgolj za sklicevanje skupščin društev, zveze 
društev in podružnice tujega društva.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Končna ocena neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic avgustovskih neurij s 
poplavami
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi po-
sledic neurij s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020 
na območju Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, 
Pomurske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in 
Zasavske regije. Neurja s poplavami so povzročila škodo 
v višini 5.618.132,09 evrov.

Sofinanciranje projektov v Triglavskem 
narodnem parku in obnovo lokalne ceste v 
Gorjah
Skupna vrednost projekta »Sofinanciranje občinskih pro-
jektov v TNP« je 427.169,78 evra. Vrednost sofinanciranja 
Ministrstva za okolje in prostor pa znaša v letu 2020, 
304.580,51 evra in v letu 2021, 18.75,95 evra. Skupna 
vrednost projekta »Obnova lokalne ceste v Občini Gorje« 
znaša 658.030,18 evra. Vrednost sofinanciranja tega pro-
jekta pa znaša s strani Ministrstva za okolje in prostor v letu 
2020, 116.600,00 evra, v letu 2020 pa 350.00,00 evrov. 
Investitorji teh projektov so parkovne lokalne skupnosti, 
v sklopu katerih se bodo med drugim uredila parkirišča, 
lokalne ceste, pešpoti in tako naprej, s čimer so bo zagotovil 
varen in kakovosten promet za vozila in ostale udeležence 
v prometu (kolesarji, pohodniki …).

Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti 
v Sloveniji
Vlada je sprejela Sedmo poročilo o položaju romske 
skupnosti v Sloveniji in ga bo posredovala v obravnavo 
Državnemu zboru. Podlagi za pripravo poročila sta Zakon 
o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) in 
Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije 
za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021). 
Gre za sedmo tovrstno poročilo vlade, ki zajema poročanje 
o uresničevanju ZRomS-1 in o uresničevanju NPUR 
2017–2021 v letu 2019.

Mnenje o Predlogu zakona o spremembah 
Zakona o medijih
Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o 
medijih, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev. 
Vlada RS ne nasprotuje poslanskem predlogu zakona za 
rešitev, saj je po vsebini, namenu in cilju ureditve podobna 
rešitvi Ministrstva za kulturo.

Predlog prenovljenega Zakona o davku na 
motorna vozila
Vlada je sprejela predlog prenovljenega Zakona o davku 
na motorna vozila, s katerim se zasleduje okoljske cilje in 
avtomatizacijo ter pospešitev postopkov za odmero davka 
na motorna vozila. Vlada predlaga njegovo obravnavo po 
nujnem postopku.

Spremembe Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih
V Uredbi se spreminja del, kjer je urejeno število in vrste 
direktoratov v Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti in del, ki ureja število in vrste 
direktoratov v Ministrstvu za javno upravo.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o upravnem poslovanju
S spremembo uredbe se vzpostavlja pravna podlaga za 
elektronsko vročanje dokumentov, ki pomeni veliko poe-
nostavitev v poslovanju med državljani in javno upravo.
Spremembe uredbe pomenijo formalno ureditev nekat-
erih pravnih razmerij v zvezi z elektronskim vročanjem v 
upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informaci-
jskega sistema za vročanje in spremembo nekaterih pravil 
o poslovanju z dokumenti, izdanimi v elektronski obliki, 
ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki.
Celoten povzetek 40. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

41. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada se je na 41. redni seji seznanila z oceno 
Strokovne skupine in podaljšala uporabo ukrepov za 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, 
zagotovila sredstva lokalnim skupnostim za poplačilo 
dela nastalih stroškov v času epidemije covid-19 v višini 
6.500.000 evrov in odločila o prerazporeditvah pravic 
porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS se 
je seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in 
Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
novega korona virusa (SARS-CoV-2). Prav tako pa je 
Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o spre-
membah in dopolnitvi Zakona o državni upravi ter 
izdala Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4162
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z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo 
lastnega vozila v službene namene za funkcionarje 
ter Uredbo o spremembah Uredbe o karti regionalne 
pomoči za obdobje 2014–2020.
Ocena Strokovne skupine in podaljšala uporabo 
ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine 
za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri 
Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov 
za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 in odločila, da se: 
1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, 

ki so določene v naslednjih odlokih:
•	 Odlok	o	začasni	prepovedi	ponujanja	in	prodajanja	blaga	

in	storitev	potrošnikom	v	Republiki	Sloveniji,	
•	 Odlok	o	začasni	prepovedi	ponujanja	in	prodajanja	blaga	

in	storitev	neposredno	potrošnikom	na	področju	voznikov	
in	vozil	v	Republiki	Sloveniji,

•	 Odlok	o	začasni	prepovedi	ponujanja	kulturnih	in	kin-
ematografskih	storitev	končnim	uporabnikom	v	Republiki	
Sloveniji,

•	 Odlok	o	začasni	delni	omejitvi	oziroma	prepovedi	gibanja	
in	zbiranja	ljudi	zaradi	preprečevanja	širjenja	okužb	s	
SARS-CoV-2,

•	 Odlok	o	odrejanju	in	izvajanju	ukrepov	za	preprečitev	
širjenja	nalezljive	bolezni	COVID-19	na	mejnih	preho-
dih	na	zunanji	meji	in	na	kontrolnih	točkah	na	notranjih	
mejah	Republike	Slovenije,

•	 Odlok	o	 začasni	prepovedi	 zbiranja	 ljudi	v	 zavodih	 s	
področja	vzgoje	 in	 izobraževanja	 ter	univerzah	 in	 sa-
mostojnih	visokošolskih	zavodih; 

2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki 
so določene v naslednjih odlokih:

•	 Odlok	o	začasnih	ukrepih	za	zmanjšanje	tveganja	okužbe	
in	širjenja	okužbe	z	virusom	SARS-CoV-2,

•	 Odlok	o	začasni	prepovedi,	omejitvah	in	načinu	izva-
janja	prevoza	potnikov	na	ozemlju		Republike	Slovenije,

•	 Odlok	 o	 začasnih	 omejitvah	 pri	 izvajanju	 športne	
dejavnosti.

Sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov 
v času epidemije covid-19 v višini 6.500.000 
evrov
Vlada je sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi 
aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na 
področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije 
nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. 
Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije 
nalezljive bolezni covid-19. Vlada je naložila Ministrstvu 
za obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje izvrši prvi del tega sklepa ter Ministrstvu za 
finance, da izvrši drugi del tega sklepa.

Poročilo Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije v zvezi z nadzorom 
SARS-CoV-2
Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) je poročal Vladi RS o 
opravljenih nadzorih. V prejšnjem tednu je bilo skupno 
število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih 
organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem 
COVID-19, je 2.254. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih 
sankcij, 246 opozoril po ZP-1 in 77 upravnih ukrepov.
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega 
korona virusa (SARS-CoV-2)Od 17. do 23. novembra 
2020 je policija prejela 258 prijav o kršitvah odloka, lastnih 
ugotovitev o kršitvah je bilo 1417. Izrekla je 947 opozoril 
ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 758 prekrškovnih 
postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na 
meji izdala 1310 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o državni upravi
S ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih 
ministrstev ter boljše operativnost in uspešnejšega iz-
vajanja nalog vlade predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvi Zakona o državni upravi ureja spremembe in 
dopolnitev pri ureditvi delovnih področij Ministrstva za 
obrambo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti ter Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. 
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Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo 
in z dela za funkcionarje
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je 
prenehala veljati 30. 9. 2020. Vlada Republike Slovenije je 
namreč ugotovila, da ukrep kontrole cen po izteku velja-
vnosti te uredbe, s katero je regulirala ceno 95-oktanskega 
neosvinčenega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest 
in hitrih cest, ni več potreben. S tem so cene vseh naftnih 
derivatov od 1. 10. 2020 liberalizirane in se prosto določajo 
na trgu. 
Celoten povzetek 41. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

119. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 119. dopisni seji seznanila s 
poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, izdala Odlok 
o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukre-
pov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih 
točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, Odlok 
o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, spremembo 
Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne 
dejavnosti in spremembe Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji. Vlada RS je tudi podaljšala 
ukrepe in omejitve odlokov o zbiranju ljudi v zavodih 
vzgoje in izobraževanja in o namestitvi razpršilnikov v 
večstanovanjskih stavbah, odločila o uporabi blaga iz 
državnih blagovnih rezerv in o prerazporeditvah pravic 
porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS pa je 
na današnji dopisni seji izdala tudi Uredbo o izvajanju 
norveškega finančnega mehanizma in finančnega meha-
nizma Evropskega gospodarskega prostora v Sloveniji 
v obdobju 2014–2021 ter sprejela Program za otroke 
2020-2025 in Program odprave posledic neposredne 
škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019. Sprejeta 
pa je bila tudi druga sprememba Programa financiranja 
proračuna Republike Slovenije za leto 2020.

Poročilo Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije v zvezi z nadzorom 
SARS-CoV-2
Na seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal Vladi 
o opravljenih nadzorih. V tednu od 26. 10. 2020 do 1. 
11. 2020 je bilo skupno število opravljenih nadzorov 
ZIRS in inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi 
z obvladovanjem COVID-19 2.169, izrečenih je bilo 83 
prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 37.200 evrov.

Odlok o spremembah 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
V definiciji ožjih družinskih članov je nedvoumno zapisano, 
da ni razlik pri obravnavi otrok, dodani so še člani istega 
gospodinjstva. Tako lahko izjeme iz 10., 13. in 14. točke 
prvega odstavka 10. člena veljajo tudi za ožje družinske 
člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar 
potujejo skupaj.
Po tem odloku se za ožjega družinskega člana tako štejejo 
zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in 
nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in 
partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, 
in njihovi starši, otrok.

Odlok o spremembah Odloka o začasni 
delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Z odlokom se izjema v 1. členu (izjema pri omejitvi gibanja 
med 21. in 6. uro) in 4. členu (izjema za prehajanje med 
občinami) spremeni tako, da je bolj jasno zapisano, da 
velja za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih 
delovnih nalog.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športne dejavnosti
S spremembo se pri izvajanju tekmovanj v najvišjem 
kakovostnem nivoju nacionalnega, regionalnega, medn-
arodnega oziroma evropskega tekmovanja športne panoge 
širi še na vaterpolo in futsal-mali nogomet.
V individualnih športnih panogah pa odlok določa, da 
je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/41._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26._11._2020.pdf
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mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko 
prvenstvo ter svetovni pokal.

Spremembe Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji
V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19 sprejet že 24. 10. 2020, so v 2. členu 
navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem tega 
odloka dopolnijo še sledeče:
•	 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično 

blago,
•	 specializirane otroške trgovine,
•	 specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil 

in koles,
•	 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo,
•	 storitve pedikure ter
•	 storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopir-

nice, urarstvo in zlatarstvo.

Podaljšani ukrepi in omejitve odlokov 
o zbiranju ljudi v zavodih vzgoje in 
izobraževanja in o namestitvi razpršilnikov v 
večstanovanjskih stavbah
Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno Strokovne sku-
pine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri 
Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov 
za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 in odločila, da se:
•	 za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, 

ki so določene v Odloku o začasni prepovedi zbiranja 
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in

•	 za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so 
določene v Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov 
za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Uporaba blaga iz državnih blagovnih rezerv
Vlada je odločila, da se na podlagi podane potrebe 
Ministrstva za zdravje in zaradi ugotovljenih motenj na 
trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme, za 
potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa ter za zaščito 
zdravstvenega in drugega osebja, iz državnih blagovnih 

rezerv uporabijo določena sredstva za osebno in kolektivno 
zaščito, kot so zaščitne maske, plašči, rokavice idr.
Celoten povzetek dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

120. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada Republike Slovenije je na 120. dopisni seji sprej-
ela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma 
t.i. #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in 
odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19. Glavni 
cilj predloga zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja 
in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospo-
darskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice 
in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje 
gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega 
varstva ter zdravstvenega varstva.
Sprejetje novega PKP6 je bilo potrebno zaradi ponovne 
razglasitve epidemije, nekatere ukrepe iz PKP5, ki so 
bili sprejeti še pred razglasitvijo ponovne epidemije 
COVID-19, pa je bilo treba dopolniti. Prav tako pa je 
smiselno ponovno aktivirati nekatere ukrepe iz PKP1, kot 
so npr.  subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo, 
nekatere ukrepe iz PKP3 pa podaljšati, kot npr. podaljšanje 
subvencioniranega skrajšanega delovnega časa.
Predlog zakona med drugim prinaša:
•	 subvencioniranje gospodarskih subjektov za 

čakanje zaposlenih na delo se podaljšuje do konca 
januarja 2021, 

•	 podaljšanje moratorija na kredite za leto dni,
•	 subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se 

podaljšuje za šest mesecev oz. do junija 2021, 
•	 subvencioniranje nadomestil plač za delavce, ki 

zaradi karantene na domu ne morejo opravljati 
dela oz. morajo ostati doma zaradi varstva otrok 
do vključno petega razreda osnovne šole – zaenkrat 
do konca leta, a z možnostjo podaljšanja do konca 
junija 2021,

•	 oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev 
zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske 
unije, 

•	 financiranje dodatkov za nevarnost in posebne 
obremenitve, 

•	 delna nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim 
gospodarskim subjektom - država bo del fiksnih 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/119._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5.11.2020.pdf
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stroškov krila tistim, katerih prihodki so se zaradi 
epidemije zmanjšali za najmanj 40 odstotkov, pomoč 
pa bo izplačevala finančna uprava na podlagi posebne 
izjave.

•	 odlog plačila najemnine za najemnike poslovne 
stavbe ali poslovnega prostora - podjetjem, ki po-
slujejo v prostorih v lasti države ali lokalnih skupnosti, 
v času od razglasitve druge epidemije 19. oktobra do 
konca leta 2020 ne bo treba plačevati najemnin, de-
loma ali v celoti.

•	 možnost odloga plačila davkov za dve leti ali pa 
obročnega plačila zaradi izgube sposobnosti pri-
hodkov zaradi epidemije – ukrep bo veljal do konca 
leta 2020 z možnostjo podaljšanja do sredine leta 2021,

•	 zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet, 
•	 javna razgrnitev prostorskih aktov – mogoče jih bo 

izvesti na daljavo
•	 poenostavitev postopka obveščanja inšpektorata za 

delo o nameravanem organiziranju dela na domu 
•	 nadomestilo zaradi sobivanja enega od staršev v 

zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do 14. leta 
starosti

•	 kritje izpada prihodkov izvajalcem javnega 
potniškega prometa – do konca junija 2021 

•	 oprostitev plačila vrtcev v času, ko ti ne zagotavljajo 
varstva otrok 

•	 študentom ne bo treba plačati bivanja v študentskih 
domovih, če so zaradi epidemije zaprti

•	 zagotavljajo se sredstva za brezplačne obroke za 
dijake in študente v času, ko se izobražujejo na 
daljavo 

•	 avtomatično podaljšanje uveljavljanja pravic iz 
javnih sredstev za čas epidemije, 

•	 zamrznitev obveznosti prejemnikov denarne so-
cialne pomoči, 

•	 kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavo-
dom zaradi nezasedenosti in kritje stroškov najema 
dodatnih prostorov -  do konca leta 2021,

•	 obveza iskalcev zaposlitve, da takoj po vpisu v evi-
denco brezposelnih sprejmejo primerno zaposlitev, 

•	 razširitev meril dostopa do jamstvene sheme - merila 
za dostop se bodo razširila. Banka bo lahko podjetju 
dala likvidnostno posojilo v višini do 25 in ne več le 

deset odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019 oz. 
v višini dvakratnika letnega stroška dela,

•	 itd.
Predlog zakona bo imel pozitivne posledice na gospodarst-
vo, saj upravičencem omogoča omilitev posledic epidemije 
bolezni COVID-19. Prav tako pa se s predlogom zakona 
izboljšuje položaj širšega kroga upravičencev, med drugim 
tudi na področju socialnega varstva.
Nadzor nad izvajanjem ukrepov za zajezitev širjenja virusa 
bo dobilo več inšpektoratov, ki bodo lahko tudi izrekali 
globe. Pri tem se kazni za kršenje ukrepov s področja 
omejevanja širjenja nalezljive bolezni občutno zvišujejo 
in lahko sežejo vse do 15.000 evrov za posameznika, 
ki denimo javno poziva h kršenju omejitev zbiranja na 
javnih krajih. Predvidena novost je tudi ta, da bo lahko 
posamezniku karanteno odredil tudi njegov zdravnik.

122. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 122. dopisni izdala Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju voznikov in 
vozil, Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu 
izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije, spremembo Odloka o začasnih omejitvah 
pri izvajanju športne dejavnosti in Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi 
določenimi izjemami.
Na podlagi odloka je od 16. novembra 2020 dalje začasno 
prepovedano izvajanje vseh usposabljanj kandidatov 
za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in 
psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov 
vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku.
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Odlok o začasni prepovedi, omejitvah 
in načinu izvajanja prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije
Odlok na ozemlju Republike Slovenije začasno pre-
poveduje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, 
stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega pre-
voza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v 
notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza 
potnikov in avtotaksi prevozov.

Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športne dejavnosti
S spremembo Odloka je proces športne vadbe dovoljen 
športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, 
mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim 
športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid 
poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Vlada je Odlok sprejela z namenom, da se omeji stike in 
gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19. Se pa z odlokom dovoljuje izjema 
za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega 
gradiva ter nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa 
ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov. 
Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se iz-
vaja knjižnična dejavnost ponujanja storitev knjižnic, je 
omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega up-
orabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor 
manjši od 30 kvadratnih metrov. Upoštevanje teh navodil 
zagotovi knjižnica.
Celoten povzetek 122. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

124. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 124. dopisni seji izdala Odlok o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. 
novembra 2020 in velja 30 dni.
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu 
okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu 
širjenju med populacijo, ki močno presega normalno 

obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke 
razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-
COV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev 
epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj 
vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo 
incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.
Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na pod-
lagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

126. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 126. dopisni seji dala soglasje k 
predlogom amandmajev k Predlogu zakona o finančni 
razbremenitvi občin. Poslovnik Vlade RS določa, da v 
primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki 
ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, 
lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev 
amandmaja le ob soglasju vlade.
Z amandmaji se vsebinsko spreminjajo 18.e, 19.b, in 21. 
člen.
•	 18.e člen:

V Zakonu o financiranju občin se spremeni četrti odstavek 
26. člena ZFO-1 tako, da se glasi: »(4)	Občina	je	do	sredstev	
državnega	proračuna	iz	prvega	odstavka	tega	člena	upravičena	
za	 sofinanciranje	 nalog	 iz	 drugega	 odstavka	 tega	 člena	 v	
višini	30	odstotkov	v	prejšnjem	letu	realiziranih	odhodkov	
njenega	proračuna	za	financiranje	skupnih	občinskih	uprav,	
če	je	vključena	v	skupno	občinsko	upravo	z	najmanj	tremi	
občinami	 in	 se	 zanjo	 opravlja	 najmanj	 ena	naloga,	 ki	 jo	
opravljajo	 zaposleni,	 ki	 izpolnjujejo	 z	 zakonom	 določene	
pogoje.	Višina	sofinanciranja	se	poveča	za	5	odstotkov	za	vsako	
dodatno	nalogo	iz	drugega	odstavka	tega	člena,	ki	jo	skupna	
občinska	 uprava	 opravlja	 za	 občino,	 vključeno	 v	 skupno	
občinsko	upravo,	pri	čemer	skupna	višina	sofinanciranja	ne	
sme	preseči	55	odstotkov	sredstev	za	plače	in	druge	izdatke	
ter	 prispevke	 delodajalca	 zaposlenim	 v	 skupnih	 občinskih	
upravah.«
•	 19.b člen: 

V Stanovanjskem zakonu se peti odstavek 121.b člena 
spremeni tako, da se glasi: 
»(5)	 Sredstva	 za	 subvencioniranje	 prosilcev	 za	 dodelitev	
neprofitnega	 najemnega	 stanovanja	 zagotavlja	 državni	
proračun.	Potrebna	sredstva	se	med	letom	zalagajo	iz	občinskih	
proračunov.	 Po	 zaključku	 koledarskega	 leta	 se	 na	 zahtevo	

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/122._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_13.11.2020.pdf
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občinskih	organov	iz	državnega	proračuna	povrnejo	založena	
sredstva	plačanih	zneskov	subvencij.«	
•	 21. člen zakona se črta in nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»21.	člen	
Obveznost	plačila	prispevkov	za	zavarovance	iz	21.	in	24.	
točke	prvega	odstavka	15.	člena	Zakona	o	zdravstvenem	varst-
vu	in	zdravstvenem	zavarovanju,	ki	izvira	iz	obdobja	pred	
začetkom	uporabe	tega	zakona	in	za	katero	je	bila	prijava	v	
zavarovanje	prejeta	do	začetka	uporabe	tega	zakona,	poravna	
občina,	in	sicer	v	skladu	z	Zakonom	o	zdravstvenem	varstvu	
in	zdravstvenem	zavarovanju	ter	Zakonom	o	uveljavljanju	
pravic	iz	javnih	sredstev.	
Obveznost	plačila	prispevkov	za	zavarovance	iz	21.	in	24.	
točke	 prvega	 odstavka	 15.	 člena	 Zakona	 o	 zdravstvenem	
varstvu	in	zdravstvenem	zavarovanju,	ki	izvira	iz	obdobja	
pred	 začetkom	uporabe	 tega	 zakona,	 pa	 je	 bila	 prijava	 v	
zavarovanje	prejeta	po	začetku	uporabe	tega	zakona,	poravna	
Republika	Slovenija
Odjavo	 iz	 zavarovanja	 zavarovancev	 iz	 24.	 točke	 prvega	
odstavka	 15.	 člena	 Zakona	 o	 zdravstvenem	 varstvu	 in	
zdravstvenem	zavarovanju	namesto	občine	izvede	Zavod	za	
zdravstveno	zavarovanje	Slovenije	po	uradni	dolžnosti.«
Pri 19.c, 25.b in 25.c členu se amandmaji ne nanašajo na 
vsebinske, ampak nomotehnične spremembe, člen 17.a 
pa se črta.

127. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na 127. dopisni seji seznanila s strokovno 
oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o 
strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvla-
dovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.
Odločila je, da se za sedem dni podaljša uporaba ukrepov 
in omejitev, določenih v Odloku o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. 
Vlada RS pa je obravnavala tudi predloge amandmajev 
k predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 in z njimi 
soglaša. 

128. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na 128. dopisni seji izdala Odlok o 
spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izva-
janju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike 
Slovenije.
S spremembo odloka je med izjeme brez karantene ali 
negativnega testa ob vstopu iz rdeče države dodana izjema 
za državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo 
zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji 
državi bližje prebivališču osebe, kot so te prodajalne ali 
storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča 
ni. Oseba se mora vrniti v dveh urah po prehodu meje. 
Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s 
prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve 
v obmejni občini Republike Slovenije bližje prebivališču 
te osebe.
S tem je dodana podobna izjema, kot jo pozna odlok, ki 
ureja gibanje med občinami.
Na zelenem seznamu ni sprememb. Na rdeči seznam (ob 
vstopu karantena, razen z negativnim testom ali izjemami) 
tretjih držav je dodana Kanada. Med državami članicami 
EU oziroma schengenskega območja se je z rdečega seznama 
umaknila finska administrativna enota Österbotten, kar 
pomeni, da je celotna Finska oranžna (vstop brez omejitev 
in brez karantene). Na rdeči seznam so dodane tri admin-
istrativne enote Estonije (Harju, Hiiu in Rapla), v Franciji 
francosko čezmorsko ozemlje Francoska Polinezija, v Grčiji 
administrativni enoti Severnoegejski otoki in Peloponez, 
v Latviji administrativna enota Zemgale in na Norveškem 
administrativni enoti Vestland in Viken. Švedska pa je po 
novem cela rdeča.

129. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 129 dopisni seji soglašala s predlogi 
amandmajev k predlogu Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.
Ti se nanašajo na dodatno znižanje iz 40% na 30% pri 
zahtevani izgubi dohodka za upravičenost do povračila 
fiksnih stroškov ter na dodatno ureditev nadomestila plače 
za čakanje na delo.

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=09DF7E36A961ACD0C125861E00481D76&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=09DF7E36A961ACD0C125861E00481D76&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
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132. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 132. dopisni seji potrdila dopoln-
jeno besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi 
občin (ZFRO) in ga poslala v sprejem Državnemu 
zboru. Naj spomnimo. Državni zbor RS je na svoji 48. 
izredni seji opravil drugo obravnavo ZFRO in sprejel 
več amandmajev poslanskih skupin koalicije, s katerimi 
so v zakonski predlog vnesli nekatere popravke, ki 
sledijo opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne 
službe. ZFRO prinaša občinam za 70.98 mio evrov 
finančnih razbremenitev v letu 2021. ZFRO gre tako 
v tretjo, zadnjo obravnavo v Državni zbor RS.
Naj spomnimo. Združenje občin Slovenije je z oktobrski 
amandmajem k predlogu ZFRO uspelo doseči spremembe 
23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo 
ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih 
sredstev 21. člena tega zakona. Odpravlja pa se tudi 
prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar po-
meni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne 
porabe. Da je ZFRO pomemben korak k finančni in tudi 
administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS 
opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine 
za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter 
pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju. 
Da ZFRO predstavlja pomemben korak k finančni in tudi 
administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS 
opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine 
za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter 
pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju. 
Celoten povzetek 132. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

10  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

48. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 48. izredni seji, ki je po-
tekala od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020, med drugim 
obravnavali proračunske dokumente za prihodnji dve 
leti - Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije 
za leto 2021, Dopolnjen predlog proračuna Republike 
Slovenije za leto 2022, Predlog odloka o spremembah 
Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2020 do 2022, Predlog zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 
in 2022 (ZIPRS21229), Predlog zakona o finančni raz-
bremenitvi občin (ZFRO), Predlog zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019.

Proračunski dokumenti za prihodnji dve leti
Poslanke in poslanci so z 51 glasovi za in 36 proti potrdili 
Proračun Republike Slovenije za leto 2021 in  s 50 glasovi 
za in 35 glasovi proti Proračun Republike Slovenije za 
leto 20222.
Poraba bo prihodnje leto s 13,47 milijarde evrov še nekaj 
višja kot letos, nato pa se bo leta 2022 znižala na 12,60 
milijarde evrov. Ob obetih okrevanja gospodarstva se bo 
primanjkljaj postopoma zniževal.
Medtem ko so letos prihodki proračuna zaradi upada 
potrošnje, nižje zaposlenosti in slabših poslovnih rezultatov 
podjetij kot posledice epidemije načrtovani zgolj nekaj nad 
devetimi milijardami evrov, vlada v prihodnjih letih spet 
pričakuje postopno rast.
Leta 2021 naj bi tako prihodki dosegli 10,72 milijarde ev-
rov, leta 2022 pa 11,01 milijarde evrov. Tudi v prihodnjih 
letih bo še dovoljeno odstopanje od fiskalnega pravila in 
proračuna še vedno predvidevata primanjkljaj, vendar se 
bo postopno zniževal - na 5,6 odstotka BDP v letu 2021 
ter na 3,1 odstotka BDP v letu 2022.
Proračunski dokumenti so izrazito razvojno naravnani, tudi 
na račun večjega obsega evropskih sredstev, so v razpravi 
zatrjevali predstavniki vlade. Finančni minister Andrej 
Šircelj je pojasnil, da se ob padcu potrošnje prebivalstva v 
letu 2020 povečuje potrošnja države. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/vlada-na-dopisni-seji-potrdila-dopolnjeno-besedilo-predloga-zakona-o-financni-razbremnitvi-obcin/
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Bolj kritični so bili v opoziciji. V luči epidemije so si želeli 
predvsem več denarja za investicije v zdravstvo in gradnjo 
domov za starejše, zaradi šolanja na daljavo so predlagali 
tudi več naložb na področju izobraževanja. Predvsem pa so 
bili kritični do zadolževanja, ki se v skladu s prav tako danes 
sprejetim zakonom o izvrševanju obeh proračunov zvišuje. 
Država se bo lahko leta 2021 zadolžila za 6,7 milijarde 
evrov, leta 2022 pa za 4,2 milijarde evrov.
Vlada je povečanje zadolževanja pojasnjevala s potrebo 
po financiranju odhodkov, povezanih s preprečevanjem 
širjenja novega koronavirusa in zdravljenjem ljudi. Že 
prihodnje leto bo država odplačala za 3,7 milijarde evrov 
dolga. Delež dolga v BDP se bo z letošnjih 82,4 odstotka 
do leta 2022 znižal na nekaj nad 79 odstotkov.

Predlog zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019
Poslanke in poslanci so se seznanili z zaključnim računom 
državnega proračuna za leto 2019, ki mu je računsko sodišče 
izreklo pozitivno mnenje, zadržano pa je do njegovega 
izvrševanja, saj je ugotovilo več neskladij s predpisi o plačah 
in drugih odhodkih. V poslanskih skupinah napovedujejo, 
da ga bodo podprli, glasovali pa bodo v petek.
V državni proračun se je lani steklo 10,1 milijarde evrov, 
odhodki pa so bili izvedeni v višini 9,9 milijarde evrov. Tako 
prihodki kot odhodki so bili nekaj nižji od načrtovanih, 
proračunski presežek pa se je konec leta oblikoval pri 225 
milijonih evrov, je povedala Kristina Šteblaj s finančnega 
ministrstva.

Sprejet zakon

Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022 
Poslanke in poslanci so z 49 glasovi za in 32 proti potrdili 
Zakon o izvrševanju proračuna za prihodnji dve leti in 
z njim tudi višjo povprečnino za občine. Ta bo znašala 
628,20 evra na prebivalca, kar je 4,24 evra več kot letos. 
Ključni akter pri dvigu povprečnine pa je bilo Združenje 
občin Slovenije.
Leta 2021 se bo država lahko zadolžila za 6,7 milijarde 
evrov, leta 2022 pa za 4,2 milijarde evrov. Pokojnine se 
bodo januarja 2021 uskladile za 2,5 odstotka, letni dodatek 
za upokojence, ki se od leta 2018 izplačuje v petih različnih 
višinah, odvisno od višine pokojnine, pa je določen v raz-
ponu od 135 do 445 evrov.

Povprečnina za občine je za obe leti določena v višini 
628,20 evra na prebivalca, kar je 4,24 evra več kot letos.  V 
letu 2020 občinam pripada povprečnina v višini 623,96 
evra. Na toliko je bila povprečnina, z lani dogovorjenih 
589,11 evra povišana z drugim protikoronskim zakonom, 
ki je začel veljati s 1. majem letos. Tudi pri tej odločitvi je 
v veliki meri prispeval ZOS.
Po predlogu ZOS, ki ga je predsedstvo oblikovalo v juliju, 
bi bila povprečnina za prihodnje leto za 50 evrov višja od 
letošnje. Osnova za izračun so bili   izračunani dejanski 
stroški, ki so jih občine imele v letu 2019, in povečani 
stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 
2019 še niso bili upoštevani in ji bo v prihodnjih dveh letih 
uslužbencem na lokalnem nivoju treba izplačati. Izračun 
stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve 
leti, ki na ga je finančno ministrstvo posredovalo v začetku 
julija, namreč ni zajemal vseh stroškov dela, predvsem pa 
ni zajemal dejanskih stroškov občin, temveč povprečje 
zadnjih štirih let.
Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 pa je 
bil med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin 
Slovenije bil sklenjen konec meseca septembra.
Zaradi epidemije je Vlada RS v zakon vključila tudi 
določbo, po kateri se bo lahko Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije iz državnega proračuna zagotovilo 
denar za kritje izdatkov v zvezi z bolniškimi nadomestili 
zaradi covida-19 ter stroškov javnih zavodov za obvlado-
vanje te bolezni.
Za dve leti pa se podaljšuje rok, do katerega mora Slovenski 
državi holding dokončati prenos pomembnih in strateških 
kapitalskih naložb na državo, s katerim je začel konec leta 
2017. Zdaj se izteče konec leta 2022. 

Zakon primeren za nadaljnjo obravnavo

Zakon o finančni razbremenitvi občin
Poslanke in poslanci so opravili drugo obravnavo pred-
loga Zakona o finančni razbremenitvi občin in dali zeleno 
luč za tretjo obravnavo na naslednji seji Državnega zbora 
RS.
Največ razprave je bilo namenjene določbi glede sofi-
nanciranja občin z romskimi prebivalci in vprašanju, 
ali upravičenost do prejemanja teh sredstev vezati na 
obveznost občine, da romski skupnosti omogoči svetnika 
v občinskem svetu.
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Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je uvodoma 
pojasnil, da zakon predvideva zmanjšanje nekaterih 
stroškov občin, zmanjšanje administrativnih bremen in 
povečanje nekaterih prihodkov občin. Spomnil je, da je 
zakonski predlog pot začel v prejšnjem mandatu. Predlog, 
ki je bil v DZ vložen decembra lani, je predvidel poseg v 
devet področnih zakonov. Na parlamentarnem odboru za 
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v 
začetku tega meseca pa so z dopolnili, ki jih je predlagala 
vladajoča koalicija, v zakon vnesli še dodatne razbremenitve 
občinskih proračunov s posegom v še tri dodatne zakone. 
Skupni finančni učinki na letni ravni bodo skoraj 71 
milijonov evrov.
Ker je DZ prvo obravnavo predloga zakona že opravil, 
tokrat ni bilo predstavitve stališč poslanskih skupin, so pa 
poslanke in poslanci imeli možnost, da se opredelijo do 
vloženih dopolnil. Nekaj so jih vložile stranke vladajoče 
koalicije in, sodeč po obrazložitvi, z njimi predvsem sledijo 
opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne službe.

49. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 49. izredni, ki je potekala 25. 11. 
2020 z 51 glasovi za in 11 proti sprejeli Zakon o intervent-
nih ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID-19 oz. 
t.i PKP6. Skupna vrednost ukrepov je ena milijarda evrov.
Zakon sega na različna področja, med pomembnimi 
rešitvami so dodatki za delo v sivih in rdečih conah, bivanje 
starša z otrokom v bolnišnici, pokrivanje izpada prihodkov 
kmetom, kritje izpada prihodkov vrtcem, subvencioniranje 
zaščitne opreme za študente zdravstvenih in socialnih ved 
ter športnike, topel obrok za učence in dijake iz socialno 
šibkih družin ter zagotovitev informacijsko-komunikaci-
jske tehnologije šolam.
Tistim, ki poslujejo v prostorih v lasti države ali lokalnih 
skupnosti, v času od razglasitve druge epidemije 19. ok-
tobra do konca leta ne bo treba plačevati najemnin, enako 
velja za najemnike športnih objektov in površin v lasti 
države in občin.
Socialnovarstvenim zavodom bo država krila izpad prihod-
kov zaradi nezasedenih zmogljivosti ter stroške za najem 
dodatnih prostorov do konca prihodnjega leta. Izvajalcem 
javnega potniškega prometa pa bo država krila stroške 
zaščitne opreme še vse do 30. junija 2021.

Poglavitna novost PKP6 je delno kritje fiksnih stroškov tis-
tih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli 
za najmanj 30 odstotkov. Do pomoči bodo upravičene 
pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje 
do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije 
covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo 
v bistveno zmanjšanem obsegu
Država bo podjetjem delno krila fiksne stroške za ob-
dobje zadnjih treh mesecev letos, višina pomoči pa se bo 
izračunala v določenem deležu od lanskih prihodkov od 
prodaje upravičenca. Finančni minister Andrej Šircelj je 
dopoldne povedal, da bi lahko podjetje s približno tremi 
milijoni evrov prihodkov in 60 zaposlenimi ob padcu 
prihodkov za več kot 70 odstotkov prejelo okoli 100.000 
evrov. 
Do konca januarja 2021 se podaljšuje možnost subven-
cioniranja čakanja na delo, ki je podjetjem na voljo že 
od izbruha epidemije spomladi. Od novembra dalje bo 
višina nadomestila plače omejena z višino povprečne plače 
v državi in ne več z višino nadomestila za primer brez-
poselnosti. Država bo še naprej prispevala 80 odstotkov 
izplačanega zneska oz. lahko tudi 100 odstotkov, vendar 
bo v tem primeru dovoljena državna pomoč posameznemu 
podjetju omejena na 800.000 evrov.
Kot pomoč gospodarstvu zakon predvideva tudi vnovično 
možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega 
plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil, 
jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij pa se 
bo preoblikovala tako, da bo lahko banka podjetju dala 
posojilo v višini do 25 odstotkov njegovih prihodkov od 
prodaje v letu 2019 in ne več le deset odstotkov.
S PKP6 se širi krog upravičencev do povračila nadomes-
til plač za tiste zaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo 
opravljati dela. Ukrep bo tako zdaj veljal za zaposlene, ki 
ne prihajajo na delo zaradi odrejene karantene, ustavitve 
javnega prevoza ali zaprtja mej, ter tudi za enega od staršev 
otrok v času zaprtja vrtcev in šol.
Iskalcem zaposlitve se bo lahko ponudila primerna za-
poslitev že takoj ob prijavi v evidenco brezposelnih in ne 
šele po treh mesecih.
Delniške družbe bodo lahko na podlagi zakona organizirale 
skupščine v virtualni obliki, prijava dela na domu pa se za 
delodajalce poenostavlja.
Zvišujejo se tudi kazni za organizatorje zbiranja ljudi na 
javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano. 
Globa se lahko giblje od 1200 do 12.000 evrov. 



29

November 2020

11  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

34. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svet RS se je na svoji 34. redni seji, ki je po-
tekala 11. 11. 2020, seznanil z osnutki pokrajinske 
zakonodaje, ki so objavljeni v posebnem e-zborniku 
Pokrajine v Sloveniji. Seznanili so se tudi z letnim 
poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije za leto 2019, podprli dopolnjen 
predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin in se 
seznanili tudi z zaključki posveta Večletni finančni 
okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna 
Slovenija.

Seznanitev z osnutki pokrajinske 
zakonodaje 
Državni svet RS kot drugi dom slovenskega parlamenta, 
ki zastopa široko paleto družbenih interesov in sodeluje 
s civilno družbo, je lani, po dogovoru s Predsednikom 
Republike Slovenije, Državnega zbora RS in Vlade RS, 
prevzel vlogo koordinatorja oživitve in vodenja procesa 
ustanovitve pokrajin. V ta namen je bila ustanovljena 
tudi Strokovna skupina Državnega sveta RS za pripravo 
pokrajinske zakonodaje. Z osnutki pokrajinske zakonodaje 
strokovna skupina predlaga: 
•	 teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, 
•	 ureditev pravnega statusa pokrajine, 
•	 področja nalog, 
•	  organizacijo, 
•	 sodelovanje prebivalcev pri odločanju, 
•	 pokrajinsko upravo, 
•	  načela urejanja financiranja pokrajin, 
•	 statut pokrajine in pokrajinske predpise, 
•	 sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi 

in medsebojno sodelovanje pokrajin, 
•	 postopek spremembe imena, sedeža in območja 

pokrajine, 
•	 naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za 

začetek dela pokrajin. 

To je dobra osnova za javno in odprto razpravo v lokalnih 
skupnostih o vzpostavitvi druge ravni lokalne samouprave, 
ki jih Slovenija z vidika razvojnih potreb in čedalje večje 
centralizacije nujno potrebuje. Državni svet je sprejel 
sklep, s katerim poziva občinske svete, da se do 1. marca 
2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje.

Predlog Zakona o finančni razbremenitvi 
občin
Državni svet RS je podprl dopolnjen predlog Zakona o 
finančni razbremenitvi občin, ki sledi dolgoletnim opozori-
lom Državnega sveta RS o finančni podhranjenosti lokalne 
samouprave in njegovemu zavzemanju za zmanjšanje 
stroškov oz. njegovemu nasprotovanju zniževanju primerne 
porabe za financiranje zakonskih nalog ob istočasnem nala-
ganju novih obveznosti brez zagotavljanja finančnih virov. 
Državni svet RS tudi predlaga, da se v nadaljnjem procesu 
iskanja rešitev za zagotavljanje normalnega financiranja 
lokalne samouprave naslovi tudi vprašanje raznolikosti 
občin in posledično s primernimi mehanizmi v okviru 
reforme sistema financiranja občin zagotovi upoštevanje 
njihovih različnih razvojnih potreb in specifik (npr. 
naraščanje števila prebivalstva ali odseljevanje, obmejne 
občine, mestne občine, obsežnost gozdnih cest, itd.). 

Poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije za leto 2019 
Državni svet RS je ocenil, da Zavod svoje zakonsko 
dodeljene naloge izvajalca obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja dobro obvladuje, da pa, kot 
poudarja tudi Zavod, je njegova uspešnost v veliki meri 
povezana z aktualno uspešnostjo slovenskega gospodarstva, 
kar je bilo razvidno tudi 2019. Državni svet RS kot en-
ega od pomembnih elementov, ki bodo krojili vsebino in 
vplivali na vzdržnost sistema pokojninskega zavarovanja v 
prihodnje, izpostavlja še vedno zaskrbljujoče demografske 
trende, s poudarkom na nizki stopnji rodnosti in nizkem 
deležu aktivne delovne sile. Posledično bi bilo treba 
pospešiti socialni dialog na navedenem področju, pri tem 
pa se, glede na dano situacijo, na dolgi rok zelo verjetno 
ne bomo mogli izogniti postopnemu prilagajanju pogojev 
za starostno upokojitev tako z vidika zahtev glede dosežene 
pokojninskega dobe kot tudi najnižje starostne meje za 
upokojitev. 

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7.a_tocka_12ds-34_pr._sklepa_zbornik_pokrajine.pdf
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Seznanitev z zaključki posveta Večletni 
finančni okvir 2021-2027 in razvoj 
kohezijske regije Zahodna Slovenija 
Državni svetniki so se seznanili tudi s 17 zaključki posveta 
Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske 
regije Zahodna Slovenija, ki ga jej 18. 9. 2020 organiziral 
Državni svet RS. Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih 
kompromisih je bil letos 21. julija na ravni EU dosežen 
dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga 
spremlja instrument za okrevanje EU. Z vidika financiranja 
ključnih prioritet, kar kohezijska politika je, je dogovor 
dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije. Dejstvo 
je, da je v zadnjem desetletju naša država velik del svoje 
razvojne politike financirala prek kohezijske politike, zato 
je razvoj slovenskih regij večinoma ali izključno temeljil na 
razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike. Ob 
ohranitvi nominalno primerljivega obsega teh sredstev iz 
obdobja aktualne finančne perspektive in pridobljenih do-
datnih 350 milijonih evrov za kohezijsko regijo Zahodna 
Slovenija pa bo slednja zaradi večje razvitosti v novem 
programskem obdobju 2021–2027 upravičena do manj 
razpoložljivih sredstev kot v preteklem obdobju. Ker 
statistika ne odraža dejanskih razmer in potreb na terenu, 
je Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija na 
odločevalce in javnost naslovil vprašanje, ali se Zahodni 
Sloveniji po letu 2020 obeta otežen razvoj. Državni svet 
je zato organiziral posvet z namenom, da bi v sodelovanju 
s ključnimi odločevalci poiskali odgovore na izzive, ki jih 
prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027 
in o razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike 
po letu 2020.

12  NOVICE ZDRUŽENJA

ZOS KLJUČNI AKTER PRI DVIGU 
POVPREČNINE NA 628,2 
EURA IN ZAGOTOVITVI 6% ZA 
SOFINANCIRANJE OBČINSKIH 
INVESTICIJ
Državni zbor  je na 48. izredni seji potrdil ZIPRS2021 in s 
tem tudi višino povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v 
višini 628,2 evra na prebivalca. Združenje občin Slovenije 
(ZOS) je kot vsako leto do sedaj pripravilo izhodiščne 
izračune za pričetek pogajanj o višini povprečnine in 
pobudo naslovilo na predsednika vlade že v začetku po-
letja. K pobudi pa je pritegnilo tudi ostali reprezentativni 
združenji. Prav tako je ZOS v dogovoru o povprečnini za 
prihodnji dve leti uspel s pomembno dopolnitvijo, in sicer, 
da se v Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) 
skrajša (odpravi) prehodno obdobje za sofinanciranje 
investicij in zagotovi polnih 6%. 
Poleti smo Predsedniku Vlade RS predlagali, da se 
povprečnina za prihodnje leto določi v višini 673,62 evra, 
za leto 2022 pa bi k temu prišteli še dvig plač v tem letu. 
Predsednika vlade Janeza Janšo smo v ZOS tudi  pozvali, 
da se čim prej sprejme ZFRO, ki je državnozborski ob-
ravnavi. Podali pa smo še predlog za odpravo prehodnega 
obdobja za investicije iz 21. člena Zakona o financiranju 
občin, in sicer tako, da se že z letošnjim letom odpravi 
prehodno obdobje in omogoči polno črpanje sredstev 
na podlagi omenjenega člena. Glede  sofinanciranja in-
vesticij po 21. in 23. členu zakona o financiranju občin 
smo menili, da gre za del sistema financiranja občin in 
pomeni korekcijski razvojni element za najšibkejše občine. 
Zaradi varčevanja v preteklem obdobju se je del sredstev 
za sofinanciranje investicij namenil skozi brezobrestne 
kredite izven kvote zadolževanja, vendar je to povzročilo 
nesorazmerno zadolževanje ravno pri najšibkejših. 
Letos občinam pripada povprečnina v višini 623,96 
evra. Na toliko je bila z lani dogovorjenih 589,11 
evra povišana z drugim protikoronskim zakonom, 
ki je začel veljati s 1. majem letos. Tudi pri tej 
odločitvi je v veliki meri prispevalo naše združenje  
Po predlogu ZOS, ki ga je predsedstvo oblikovalo v juliju, 
bi bila povprečnina za prihodnje leto za 50 evrov višja od 
letošnje. Osnova za izračun so bili   izračunani dejanski 
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stroški, ki so jih občine imele v letu 2019, in povečani 
stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 
2019 še niso bili upoštevani in ji bo v prihodnjih dveh letih 
uslužbencem na lokalnem nivoju treba izplačati.Izračun 
stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve 
leti, ki na ga je finančno ministrstvo posredovalo v začetku 
julija, namreč ni zajemal vseh stroškov dela, predvsem pa 
ni zajemal dejanskih stroškov občin, temveč povprečje 
zadnjih štirih let. 
Konec septembra je tako vlada  s predstavniki reprezen-
tativnih združenj občin podpisala dogovor o višini 
povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022. 
Da smo dosegli načelen dogovor o povprečnini za prihod-
nji dve leti, je bila hkrati obljubljena uveljavitev ZFRO. 
V tem predlogu zakona pa se je predvsem ZOS zavzemal 
(uspelo z popravkom dgovora v tej točki) za  skrajšanje 
prehodnega obdobja za sofinanciranje občinskih investicij. 

Z VZTRAJNOSTJO ZOS DOSEŽENA 
ODPRAVA PREHODNEGA OBDOBJA 
ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ PO 
21. ČLENU ZFO IN NEPOTREBNIH 
ADMINISTRATIVNIH OVIR 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 48. iz-
redni seji med drugim obravnavali tudi predlog Zakona o 
finančni razbremenitvi občin. Gre za izjemno pomemben 
zakon, ki občinam prinaša pomembne prihranke in pre-
potrebne administrativne razbremenitve. Je plod skoraj dve 
letnega dela in dveh vladnih delovnih skupin. Združenje 
občin Slovenije je kot edino združenje občin podalo aman-
dmaje k predlogu zakona. Z vztrajnostjo in večkratnimi 
utemeljevanji smo dosegli, da se v predlog zakona končno 
vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju 
občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri 
črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav 
tako se odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju 
investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 
6% primerne porabe. Gre za pomemben dosežek, za kat-
erega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let. 
Da država občinam nalaga vedno nove in nove naloge 
in za to ne zagotovi ustreznega financiranja ter ustrezne 
višine povprečnine, smo na Združenju občin Slovenije 
(ZOS) opozarjali vrsto let. Vlado RS, pristojna minis-
trstva, Državni zbor RS in Državni svet RS smo pozivali 
naj občinam ne nalagajo novih nalog, če v proračunu 

države za to ni zagotovljenih ustreznih finančnih sred-
stev. Prav tako smo na Ustavno sodišče RS vložili pobude 
za oceno ustavnosti zakonov o  izvrševanju državnih 
proračunov, proti državi vložili tožbo zaradi premalo 
izplačane povprečnine. Bili smo mnogokrat preslišani in 
večkrat neuspešni kot uspešni. Pa vendar smo vztrajali 
v jasno začrtanem cilju – zagotoviti občinam ustrezna 
finančna sredstva za njihovo nemoteno delovanje.
Tako je bila v začetku leta 2019 s strani Vlade RS ustanov-
ljena delovna skupina za zmanjšanje stroškov občin in 
stvari so se pričele odvijati v pravo smer. Predlog Zakona o 
finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na podlagi katerega 
je bilo po prvotnih načrtih predvidenih dobrih 30 mio 
evrov prihrankov, bi moral stopiti v veljavo že s 1. 1. 2020, 
vendar so se kolesja sprememb vmes malce ustavila.
Nova Vlada RS je oblikovala novo delovno skupino za 
lokalno samoupravo, znotraj katere so bile oblikovane 
dodatne rešitve. Člani delovne skupine so bili tudi 
predstavniki ZOS – predsednik Robert Smrdelj in oba 
podpredsednika mag. Marko Diaci ter Uroš Brežan. 
Rezultat dela te skupine so novi prihranki občin, in sicer 
v skupni vrednosti blizu 70 mio evrov - 31,5 mio evrov 
zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 mio evrov 
pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov 
zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za fi-
nanciranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema 
stroškov gasilskega zavarovanja na državo.
Da ZFRO predstavlja pomemben korak k finančni in tudi 
administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS 
opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine 
za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter 
pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju. 
V mesecu oktobru pa je ZOS, edino od treh združenj 
občin, poslanskim skupinam, matičnemu odboru 
državnega zbora in državnemu svetu posredoval predlog 
amandmajev k predlogu ZFRO. Ponovno smo predlagali, 
da se v temeljito poenostavi administrativne postopke up-
orabe sistemskih sredstev za sofinanciranje investicij ter da 
se za ta vir odpravi prehodno obdobje in zagotovi zakonsko 
predvideno financiranje občinam z najvišjim indeksom 
razvojne ogroženosti. S predlagano spremembo 23. člena 
se korenito poenostavlja postopke, zmanjšuje adminis-
trativno delo in povečuje fleksibilnost ter gospodarnost 
uporabe sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Za 
kvoto sredstev, ki pripada posamezni občini, je skladno z 
indeksom razvojne ogroženosti potrebna  maratonska pot 
- od vloge, dopolnitev, sprememb, umeščanja v občinske 
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ter državni NRP do potrditev projektov ter vseh sprememb 
na vladi, pa nadalje do odobritve, podpisa pogodb. Do 
slednjega žal prihaja šele v novembru in posledično do 
likvidnostnih težav občin, saj so izplačila s strani države 
šele konec leta. Gre za pomembna razvojna sredstva občin, 
ki predvsem pri manjših občinah predstavljajo pomemben 
proračunski vir, zato je resnično že več kot skrajni čas, da 
se poenostavitev končno izvede.
S vsem navedenim pa delamo nenazadnje tudi korak k 
zagotavljanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije. 

POZIV KPK ZAVEZANCEM ZA PRIJAVO 
PREMOŽENJSKEGA STANJA
Komisija za preprečevanje korupcije je na svoji spletni 
strani objavila poziv zavezancem za prijavo premoženjskega 
stanja, da si za oddajo obrazca na portalu eUprava 
pravočasno zagotovijo kvalificirano digitalno potrdilo ali 
mobilno identiteto smsPASS.
Od 1. junija 2020 je poročanje premoženjskega stanja 
Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na por-
talu eUprave, zato zavezance prosijo, da si pravočasno, 
še pred potekom roka za oddajo premoženjskega stanja, 
zagotovijo ustrezna digitalna potrdila. Vse informacije v 
zvezi s pridobitvijo kvalificiranega digitalnega potrdila so 
objavljene na povezavi eUprave.
Od 9. 5. 2018 je na portalu eUprava  poleg kvalificiranih 
digitalnih potrdil mogoče uporabljati tudi prijavo preko 
smsPASS (mobilna identiteta), ki s pomočjo enkratnega 
gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča 
elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo iden-
tifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo 
smsPASS zavezanec potrebuje mobilno telefonsko številko 
in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, 
povezano v splet (npr. računalnik, tablico, pametni 
telefon). Postopek aktivacije smsPASS zavezanec prične 
na uporabniških straneh SI-PASS. Prednost uporabe 
smsPASS je v tem, da lahko oddate prijavo neodvisno od 
tega, kje ste, pomembno je le to, da imate možnost dostopa 
do spleta. Dodatne informacije o prijavi s smsPASS in 
navodila za aktivacijo smsPASS dobite na povezavah o 
mobilni identiteti ter navodilih in napotkih za aktivacijo 
smsPASS-a.
V primeru tehnične pomoči lahko pokličete SI-TRUST 
na telefonsko številko 080 2002 (od ponedeljka do petka 

med 8. in 22. uro) ali pošljite vprašanje na elektronsko 
pošto, ki je dostopna TU.

MALOPRODAJNE CENE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V 3. TRIMESEČJU 2020
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture 
reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske 
in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu 
Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2020. 
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega 
odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 3 %, za 
povprečnega negospodinjskega odjemalca pa za 7 %.
Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega 
leta v povprečju za gospodinjstva višja za 12 %, za nego-
spodinjske porabnike pa višja za 9 %.
Na nacionalnem nivoju  so objavljeni uradni statistični 
podatki strukture reprezentativnih cen električne energije 
za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na malopro-
dajnem trgu v Sloveniji za 3. trimesečje (julij - september) 
leta 2020:
•	 Gospodinjski odjem - skupine odjema po medn-

arodni statistiki
•	 Negospodinjski odjem - skupine odjema po medn-

arodni statistiki

E-NOVICE PROJEKTA »PROGRAM 
PROJEKTOV E-PROSTOR 
Geodetska uprava RS je pripravila 13. številko eNovic 
projekta »Program projektov eProstor«, v kateri si lahko 
več preberete o:
•	 zaključku projekta izboljšave zemljiškokatastrskega 

prikaza,
•	 informacijskem sistemu kataster
•	 masovnem zajemu poseljenih zemljišč,
•	 4. konferenci »Program projektov eProstor« in 6. 

slovenskem INSPIRE dnevu
•	 publikaciji Slovenska zemlja na katastrskih načrtih,
•	 Slovenskem metapodatkovnem profilu.

E-novice so na voljo TU.

https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/
https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/pridobitev-in-aktivacija-smspass/
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/pridobitev-in-aktivacija-smspass/
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2020/MU%20november%2020/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+fldAhpw/tj');
https://www.energetika-portal.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=Cene_EE_GO_Kvartal&tit=Cene+elektri%26%23269%3Bne+energije+za+gospodinjstva+-+standardne+porabni%26scaron%3Bke+skupine+(EUR/MWh)%2C+Slovenija%2C+%26%23269%3Betrtletno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Elektri%26%23269%3Bna+energija+-+cene/Cene+elektri%26%23269%3Bne+energije+za+gospodinjstva+-+standardne+porabni%26scaron%3Bke+skupine+(EUR/MWh)%2C+Slovenija%2C+%26%23269%3Betrtletno
https://www.energetika-portal.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=Cene_EE_GO_Kvartal&tit=Cene+elektri%26%23269%3Bne+energije+za+gospodinjstva+-+standardne+porabni%26scaron%3Bke+skupine+(EUR/MWh)%2C+Slovenija%2C+%26%23269%3Betrtletno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Elektri%26%23269%3Bna+energija+-+cene/Cene+elektri%26%23269%3Bne+energije+za+gospodinjstva+-+standardne+porabni%26scaron%3Bke+skupine+(EUR/MWh)%2C+Slovenija%2C+%26%23269%3Betrtletno
https://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/gradiva/EP_novicnik_112020_final.pdf
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VZPOSTAVITEV E-VROČANJA 
DOKUMENTOV DRŽAVLJANOM
Od 23. novembra 2020 naprej na voljo poenostavljeno 
vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo 
osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem post-
opku (ZUP).
Na ministrstvu za javno upravo (MJU) smo vzpostavili 
državni informacijski sistem za elektronsko vročanje do-
kumentov SI-CeV, ki bo pomembno razbremenil številne 
institucije, državljanom pa olajšal in skrajšal pot, ki jo 
porabijo za sprejem pošiljk oz. dokumentov.
Na začetku (v prvi fazi) bo storitev na voljo vladnim 
službam, večini ministrstev, organom v sestavi minis-
trstev, upravnim enotam, centrom za socialno delo ter 
nekaterim drugim institucijam javne uprave. Gre za 
okrog 100 institucij, ki uporabljajo centralne elektronske 
evidence dokumentarnega gradiva, s katerimi upravlja 
MJU.
Vse te institucije bodo lahko od 23. novembra 2020 
dalje vročale dokumente državljanom v varne predale 
eUprave. V drugi fazi, ki naj bi bila predvidoma realizirana 
do marca 2021, pa je predvideno e-vročanje državljanom 
tudi v varne predale drugih ponudnikov varnih predalov in 
druge elektronske evidence dokumentarnega gradiva. Cilj 
je, da vse institucije javnega sektorja, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil elektronsko 
vročajo izključno preko enotnega državnega informacijske-
ga sistema za elektronsko vročanje dokumentov SI-CeV.
Državljanom bodo torej v tej prvi fazi elektronsko 
vročeni dokumenti le v varne predale na eUpravi in 
z osebno privolitvijo državljana, ki jo lahko instituciji 
poda na kakršenkoli način (ob oddaji vloge na eUpravi 
ali pa podatke o varnem predalu sporoči tekom samega 
postopka). Obstoj predala bo avtomatsko preverjal sistem 
elektronske evidence dokumentarnega gradiva in sicer 
ob izbiri načina odpreme za e-vročanje v varni e-predal. 
Naslovnik bo, enako kot pri fizičnem načinu vročanja, 
najprej prejel obvestilo o izdanem dokumentu, ki čaka na 
vročitev, po podpisu vročilnice pa bo prejel dokument, ki 
se mu vroča.
Pogoj za sprejem dokumentov preko varnih pre-
dalov na eUpravi je, da ima državljan veljavno sred-
stvo e–identifikacije (digitalno potrdilo ali mobilno 
identiteto smsPASS). Uredi si jo lahko vsak državljan 
Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki ima v Sloveniji 
dodeljeno matično in davčno številko. Tovrstno vročanje 

dokumentov državljanom bo pomembno prispevalo 
k zmanjšanju administrativnih bremen in spodbudilo 
brezpapirno poslovanje, kar je v času epidemije nalezljive 
bolezni covid-19, še toliko bolj pomembno.
Za morebitno pomoč je na voljo uporabnikom tudi pod-
pora na naslovu ekc@gov.si.

EVROPSKA SREDSTVA POVEZUJEJO: 
POTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
DOBRIH ZGODB, KI POVEZUJEJO 
SLOVENIJO
Služba Vlade Republika Slovenija za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je skupaj z občinami pripravila foto-
grafsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo. 
Razstava bo gostovala v večih razvojnih regijah do konca 
junija 2021, nato pa se bo v času predsedovanja Slovenije 
Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju. Prva postavitev je 
na ogled v parku Dežela Štorkelj v Veliki Polani. 
Z razstavo želi Služba vlade za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko prikazati pomen evropskih sredstev za 
razvoj in povezovanje na različnih področjih. Evropska 
sredstva nas namreč povezujejo na različne načine, vsak 
dan in na vsakem koraku. Povezujejo nas, ko se peljemo 
po novih cestah, kolesarskih stezah, ko prečkamo most ali 
takrat, ko pustimo avto na P+R parkirišču in se s kolesom 
odpeljemo v službo. Evropska sredstva povezujejo otroke 
na urejenih igriščih, šolajočo mladino pri številnih de-
javnostih, starejše pri druženju z mladimi, zaposlene pri 
vsakodnevnem delu. Evropska sredstva nas povezujejo pri 
skrbi za okolje, ohranjanju narave, pri pridobivanju novih 
znanj in razvoju podjetniških idej. Evropska sredstva nas 
povezujejo preko tisočih projektov, ki smo jih ustvarili 
skupaj. V vsaki občini, v vsaki regiji, širom po Sloveniji. 
Na fotografski razstavi je predstavljenih samo nekaj lepih in 
uspešnih zgodb iz vseh 12 razvojnih regij, ki jih v Sloveniji 
pišemo z evropskimi sredstvi. Povezani jih želimo pisati 
še naprej. Naše  dobre zgodbe  in  prihodnost izvajanja 
kohezijske politike lahko spremljate na naši spletni strani. 
Razstava je nastala v sodelovanju z občinami Benedikt, 
Celje, Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, 
Mirna Peč, Murska Sobota, Novo mesto, Ribnica, Semič, 
Šentjur in Velika Polana in upravičenci sofinanciranih 
projektov.
Časovnica gostovanja po regijah

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Dokumenti/Seznam-varnih-elektronskih-predalov-v-dokumentnih-sistemih-JU.xlsx
mailto:ekc@gov.si
https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks
https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/razpored-selitve-razstave-za-splet.pdf
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30. NOVEMBRA PREDVIDENIH DOBRIH 
10 MILIJONOV EVROV IZPLAČIL 
Na Zavodu RS za zaposlovanje predvidevajo so 30. no-
vembra 2020 izplačali približno 10,1 milijona EUR, od 
tega za ukrep čakanja na delo 1.227.710 EUR, za ukrep 
skrajšanega polnega delovnega časa 8.812.208 EUR in za 
ukrep karantene 83.668 EURTako bodo v letošnjem letu 
za interventne ukrepe letos izplačali že 323 milijonov evrov.
Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) ima 
že od spomladi eno ključnih vlog pri izvajanju vseh petih 
interventnih zakonov, ki jih je Vlada RS sprejela za omilitev 
posledic vpliva Covid-19 na gospodarstvo. Trenutno je 
aktualno reševanje vlog za skrajšani delovni čas po PKP 3 
in PKP 5. Slednji je bil sprejet 24. 10. 2020, reševati pa so 
ga pričali takoj, ko je Evropska komisija potrdila ustreznost 
sheme državne pomoči Sure, torej 11. 11. 2020.
 
Do 24. 11. 2020 so na Zavodu za vse interventne zakone 
(za ZIUPPP, ZIUZEOP +A, ZIUOOPE, ZIUPDV, 
ZZUOOP) prejeli več kot 130.000 vlog delodajalcev za 
približno 600.000 zaposlenih (en delodajalec je lahko oddal 
več vlog, tudi večkrat za istega zaposlenega). Največ vlog je 
bilo za ukrep čakanja na delo, ki je zajet v vseh dosedanjih 
protikoronskih paketih pomoči. Nadaljevanje tega ukrepa, 
pod nekoliko drugačnimi pogoji, pa predvideva tudi t. im. 
PKP 6. Prav tako je v tem paketu predvideno nadaljevanje 
ukrepa za skrajšani polni delovni čas.  
Do 24. 11. 2020 so na podlagi PKP 3 za skrajšani delovni 
čas prejeli 13.669 vlog delodajalcev za 62.553 zaposlenih, 
za čakanje na delo na podlagi PKP 4 in PKP 5 pa sp prejeli 
41.883 vlog delodajalcev za 139.927 zaposlenih, medtem 
ko je bilo za karanteno in višjo silo oddanih 24.228 vlog 
delodajalcev za 50.621 zaposlenih na podlagi PKP 4 in 5. 
Za to se vloge lahko oddajo do konca leta 2020.
 
Tako so 30. novembra 2020 izplačali približno 10,1 mili-
jona EUR, od tega 1.227.710 EUR za ukrep čakanja na 
delo, 8.812.208 EUR za ukrep skrajšanega polnega de-
lovnega časa in 83.668 EURza ukrep karantene. 
Tako bo do konca novembra 2020 skupaj izplačanih 323,2 
milijona EUR, od tega:
•	 18.218.583 EUR za skrajšani delovni čas, 
•	 303.551.554 EUR za čakanje na delo, 
•	 496.314 EUR za karanteno, 

•	 913.822 EUR za začasno denarno nadomestilo. 
Pri tem opozarjajo, da je pogoj za izplačilo, da je bila oseba 
zaposlena za konkretno obdobje, za katero je delodajalec 
posredoval zahtevek za povračilo, in da je za enako obdobje 
delodajalec tudi dejansko izplačal plačo (to pomeni oddajo 
obrazca REK). Pri tem pride velikokrat do napak in zato 
se lahko zgodi, da vsi delodajalci, ki so oddali zahtevek, 
niso zajeti  tudi v izplačilo ob določeni tranši, pač pa je to 
mogoče šele, ko se napake odpravijo. 
Na Zavodu ocenjujejo, da so do sedaj rešili približno 98 % 
vseh vlog delodajalcev do vključno PKP 4 (nerešenih ostaja 
nekaj pritožb in vloge, kjer so potrebne dopolnitve), od 
11. 11. 2020 pa pospešeno rešujejo vloge tudi za PKP 5. 
Vloge, prejete po prvih štirih interventnih zakonih, so 
kljub zelo velikemu številu v povprečju rešili v 14 dneh. 

IZID JAVNEGA RAZPISA ZA 
SOFINANCIRANJE GRADNJE 
ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ 
NASLEDNJE GENERACIJE »GOŠO4«
Ministrstvo za javno upravo je objavilo informacijo o 
vlogah na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«. 
V okviru javnega razpisa bo sofinancirana gradnja odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije v višini 
7.608.998,00 evrov, kar bo 6.550 gospodinjstvom, ki so 
bele lise, omogočalo elektronske komunikacijske storitve 
s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Rok za zaključek 
gradnje je do konca septembra 2023.
Vloge na posamezne sklope sta v razpisanem roku 
predložila dva prijavitelja, in sicer podjetje GVO d.o.o. 
in RUNETEC d.o.o.
Vloge so bile oddane za naslednje sklope:
•	 sklop št. 1: Jesenice - za občine Bohinj, Gorje, Jesenice, 

Kranjska Gora, Radovljica,
•	 sklop št. 3: Ajdovščina - za občine Ajdovščina, Divača, 

Hrpelje-Kozina, Sežana, Vipava
•	 sklop št. 11: Celje - za občine Braslovče, Celje, Dobrna, 

Polzela, Prebold, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, 
Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec,

•	 sklop št. 12: Šmarje pri Jelšah - za občine Bistrica ob 
Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah,
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•	 sklop št. 13: Laško - za občine Dobje, Laško, Štore.
Za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij nasled-
nje generacije v občinah iz sklopa št. 3 je bil izbran GVO 
d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, za sofinanciranje 
gradnje v občinah iz sklopov št. 1, 11, 12 in 13 pa je bil 
izbran RUNETEC d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 
Sežana. 

13  KORISTNE INFORMACIJE

LETAK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE - 
JAVNI RAZPISI
Skupna notranjerevizijska služba Združenja občin 
Slovenije prejema veliko vprašanj, ki se nanašajo na prip-
ravo in izvedbo javnih razpisov. Ker je treba biti tako pri 
pripravi dokumentacije kot tudi pri izvajanju vseh dejanj 
v postopku izredno natančen, je Združenje občin Slovenije 
pristopilo k pripravi letaka s povzetimi najbolj koristnimi 
napotki kako pravilno postopati od začetka pa do konca 
vseh postopkov pri javnih razpisih.
Letak je za občine članice na volj TU.

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA 
NA DELO IN Z DELA V OBLIKI 
KILOMETRINE IN KILOMETRINE ZA 
UPORABO LASTNEGA VOZILA V 
DRŽAVI OD 1. 10. 2020
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pojas-
nilo v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z 
dela ter kilometrino za uporabo lastnega vozila v državi 
za službene namene za javne uslužbence kot to določajo 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji in aneksi h kolektivnim pogodbam 
dejavnosti in poklicev.
Na podlagi sprejete metodologije iz 2. člena aneksa 
sporočamo, da je najvišja poročana maloprodajna cena 
NMB-95 za mesec oktober 2020 znašala 1,00193 EUR/li-
ter. Skladno z določili aneksa se ta cena uporabi za obračun 
stroškov kilometrine za meseca oktober in november 2020. 
Referenčni podatek maloprodajne cene NMB-95 za Slovenijo 
je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo: 
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-
osebni-prejemki/ rubrika Referenčni podatek malopro-
dajne cene NMB-95 za Slovenijo.
Podatki za naslednje mesece bodo do 6. dne v 
tekočem mesecu za posamezni pretekli mesec obja-
vljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo: 
https://www.gov.si/teme/povracilastroskov-in-drugi-os-
ebni-prejemki/ rubrika Referenčni podatek maloprodajne 
cene NMB-95 za Slovenijo.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/NRS/Javni_razpis.pdf
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugiosebni-prejemki/,
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugiosebni-prejemki/,
https://www.gov.si/teme/povracilastroskov-
https://www.gov.si/teme/povracilastroskov-
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Celoten dopis Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

POROČILO MDDSZ O SOCIALNIH 
TRANSFERJIH
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je objavilo mesečno poročilo o socialnih 
prejemkih za mesec november 2020. Gre za prejemke, 
ki jih izplačuje MDDSZ, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje ter občine.
Poročilo trenutno zajema 28 različnih socialnih transferjev, 
podatki za leto 2019 pa kažejo, da so največji transferi, 
merjeni z zneskom, starševska nadomestila, otroški do-
datek, denarna socialna pomoč, denarna nadomestila za 
brezposelnost in državna štipendija.
V letu 2019 je skupni znesek izplačan za transferje, za 
katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 mili-
jonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov izplačujejo občine 
za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, 
družinskega pomočnika in subvencije najemnine. 
Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do 
posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, 
dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in 
državna štipendija.
Mesečno poročilo o socialnih transferjih za mesec novem-
ber je na voljo TU.

KAKO DO INTERNETA IN KAJ LAHKO 
KONČNI UPORABNIKI STORIJO OB 
NJEGOVEM NEDELOVANJU
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS 
(AKOS) je objavila pojasnilo za uporabnike, ki imajo 
težave z dostopom do interneta. Namreč v času epidemije 
so se povečale potrebe končnih uporabnikov po dostopu 
do širokopasovnega interneta in nemotenem delovanju 
storitev zaradi dela in šolanja od doma.
AKOS v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem 
področju pripravil povzetek orodij in institutov v pomoč 
uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponud-
niki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se 
operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata 
dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti 
oz. zagotavljanja storitve nasploh.

Podatki o infrastrukturi elektronskih komunikacijah so v 
Sloveniji prosto dostopni, vendar je teh podatkov toliko, 
da je za obdelavo potrebno precej znanja in potrpljenja. 
Omenjeno olajša Geoportal AKOS, ki je enostaven za 
uporabo in omogoča vpogled v podatke elektronskih 
komunikacij in druge infrastrukture na enostaven način. 
Na tej povezavi lahko vsak uporabnik vpiše svoj naslov in 
preveri, katera infrastruktura elektronskih komunikacij je 
razpoložljiva na njegovi lokaciji oz. v njegovi bližji okolici. 
Geoportal na svoji strani sicer vključuje mnogo prostorskih 
slojev in uporabniku omogoča številne možnosti poizve-
dovanja, o čemer so pristojni že pisali na portalu Mipi.
Več si lahko preberete TU. 

INFORMACIJE V ZVEZI S PRISTOPOM 
CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 
2021-2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nam 
je posredovalo informacije v zvezi s pristopom CLLD v 
naslednjem programskem obdobju.
Na MKGP so s strani deležnkov, ki so na terenu neposred-
no ali posredno vključeni v izvajanje CLLD/LEADER, 
prejeli pobude za oblikovanje pristopa CLLD v naslednjem 
programskem obdovju 2021-2027. 
Ključne pobude v celoti  objavljamo TU.

OD 17. 11. 2020 V VELJAVI 
SPREMEMBE ZAKONA O INTEGRITETI 
IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
S 17. 11. 2020 je stopila v veljavo novela Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Novela 
določa, da se postopki, ki so se začeli v skladu z ZIntPK, 
končajo po določbah novele. Komisija za preprečevanje 
korupcije (KPK) bo v času prehodnega obdobja pripravila 
ustrezne elektronske obrazce in pojasnila ter o tem obves-
tila javnost.
Z vidika uporabe določb ZIntPK-C in kroga zavezancev so 
pomembne spremembe splošnih opredelitev pojmov v 4. 
členu ZIntPK-C, ki se spreminja v številnih točkah, med 
drugim pri opredelitvi javnega sektorja, funkcionarjev in 
uradnih oseb. Spremenjena definicija javnega sektorja, kjer 
se poleg subjektov, ki so bili vključeni doslej, po novem 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Mesecna-porocila-MDDSZ/Mesecno-porocilo-o-socialnih-transferjih_september.docx
https://gis.akos-rs.si/
https://gis.akos-rs.si/HomePublic/Iskanje
https://www.mipi.si/geoportal-akos-enostaven-vpogled-v-podatke-elektronskih-komunikacij-za-vsakogar
https://www.mipi.si/teme/informacijska-pismenost/kako-do-interneta-in-kaj-lahko-koncni-uporabniki-storijo-ob-njegovem-nedelovanju
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/PREDLOGI_PREDPISOV/CLLD_2021-2027_LAS_in_delezniki-1.pdf
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vključuje tudi Banko Slovenije in pravne osebe, ki jih je 
ustanovila država ali lokalna skupnost.
Med funkcionarji, za katere med drugim veljajo instituti 
poročanja premoženjskega stanja, nezdružljivosti funkcij 
in omejitev poslovanja, so po novem tudi generalni sek-
retar vlade, generalni sekretar predsednika republike, šef 
kabineta predsednika republike, namestnik generalnega 
sekretarja predsednika republike, svetovalec predsednika 
republike, generalni sekretar državnega zbora in sekretar 
državnega sveta. Med uradne osebe pa po novem spadajo 
tudi uslužbenci, zaposleni v Banki Slovenije.
Več informacij je na voljo TU.

GURS ZAKLJUČIL LOKACIJSKO 
IZBOLJŠAVO ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA 
KATASTRA 
Geodetska uprava RS (Gurs) je končala projekt lokacijske 
izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza na območju ce-
lotne države, ki je potekal med marcem 2018 in letošnjim 
novembrom. Z izboljšavami se bo lažje izvajalo prostorsko, 
okoljsko in zemljiško politiko, povezava z drugimi pros-
torskimi podatki pa bo ustreznejša.
V projektu je v terenskih meritvah in na področju prido-
bitve potrebnih vhodnih podatkov sodelovalo več geo-
detskih podjetij, združenih v posebno delovno skupino, 
in sicer Geodetski inštitut Slovenije in vse območne enote 
Gursa. Rezultati projekta so bili po posameznih območjih 
oz. katastrskih občinah sprotno vključeni v evidenco 
zemljiškega katastra.
Obstoječi katastrski načrti so do zdaj izvedenih izboljšav 
v veliki meri izhajali še iz obdobja nastavitve zemljiškega 
katastra. Ti so skupaj z različnimi in številnimi postopki 
vzdrževanja v preteklosti lahko povzročili, da katastrski 
načrti niso odražali dejanskega stanja v naravi.
V projektu lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega 
prikaza so bila odpravljena neskladja z naslova lokaci-
jske neusklajenosti. Z uporabo posebnih informacijskih 
rešitev se je izvedel premik, zasuk in izravnava podatkov 
katastrskega načrta, tako se je v največji možni meri 
odpravil zamik vsebine katastrskega načrta v primerjavi 
z drugimi prostorskimi podatki, na primer topografski 
načrt, aeroposnetki oziroma ortofoto načrt.
S to metodo dela niso posegali v lastninske pravice 
lastnikov, prav tako ne v podatke evidence, ki so bili v 

preteklosti že urejeni s terenskimi meritvami in izvedenimi 
postopki evidentiranja sprememb, kot so ureditev meje, 
parcelacije in nove izmere, so pa bili vsi ti podatki vključeni 
v proces izboljšave in so kot vhodni podatki vplivali na 
izvedbo izboljšave v njihovi okolici.
Kljub zaključku projekta naloge na področju urejanja 
in izboljšave kakovosti podatkov zemljiškega katastra še 
ostajajo. Na posameznih območjih, kjer je bil v projektu na 
razpolago le omejen nabor vhodnih podatkov, uporabljena 
metoda dela omogoča, da se ob naknadni pridobitvi novih 
podatkov, na primer ob izvedenih novih meritvah na takem 
območju, lahko izvede ponovna lokacijska izboljšava, s 
katero se izboljša točnost grafičnih podatkov.
Prav tako z lokacijsko izboljšavo ni bilo možno odpraviti 
neskladij vsebine katastrskega načrta s stanjem v naravi, 
ki izhajajo iz dejstva, da lastniki po spremembi dejan-
skega stanja na terenu še niso poskrbeli za vris sprememb 
v katastrski načrt. Tovrstno usklajenost je mogoče urediti 
le s sodelovanjem lastnikov nepremičnin ter z izvedbo 
terenskih izmer in postopkov evidentiranja sprememb 
podatkov v evidenci, izpostavljajo na ministrstvu.

JAVNO NAROČILO ZA NAKUP IN/ALI 
ZAKUP MICROSOFT PROGRAMSKE 
OPREME Z OZNAKO ODMIO-28/2020 
Ministrstvo za javno upravo bo izvedlo postopek oddaje 
javnega naročila za nakup Microsoft (MS) programske 
opreme (operacijski sistem Windows, uporabniška zbirka 
MS Office, morebitni klienti za dostop do MS strežnikov 
– CAL-i ter druga Microsoftova programska oprema) z 
oznako ODMIO-28/2020. Ministrstvo bo v skladu s 33. 
členom in v povezavi s tretjim odstavkom 66. člena Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; 
ZJN-3) na podlagi pooblastil izvedlo postopek tudi za 
druge organe.
Ministrstvo bo po izvedenem postopku oddaje javnega 
naročila sprejelo odločitev o oddaji naročila in podpisalo 
krovno pogodbo ter izvajalo skrbništvo nad pogodbo. V 
skladu s tem, in v kolikor želite pristopiti k izvedbi post-
opka oddaje predmetnega javnega naročila, vas pozivamo, 
da na ministrstvo posredujete pooblastilo s potrebnimi 
podatki. Vzorec pooblastila je priloga tega dopisa, v nad-
aljevanju pa podajamo še nekaj informacij glede predmeta 
javnega naročila. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/od-danes-v-veljavi-spremembe-zakona-o-integriteti-in-preprecevanju-korupcije/
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 Naročilo se bo oddalo za obdobje 36 mesecev. Po izvede-
nem postopku oddaje predmetnega javnega naročila bo 
ministrstvo z izbranim ponudnikom podpisalo krovno 
pogodbo, na podlagi katere bodo posamični naročniki 
sklenili neposredne pogodbe. 
Poziv in ostale priloge si lahko ogledate TU.

14  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
1. Medregionalni razpisi: Nov program nadnacional-

nega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
2. LIFE - 31. 12. 2020
3. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni 

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

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

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

6. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
–22. 2. 2021, 17. 5. 2021, 20. 9. 2021, 22. 12. 2021

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/JAVNO_NAROCILO_MICROSOFT_2020/
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/4JRobjavaUL_P.pdf
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
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15  EU NOVICE

POSODABLJANJE STRATEŠKIH NAČEL 
USMERJANJA RAZVOJA MEST Z NOVO 
LEIPZIŠKO LISTINO
Ministri držav članic EU bodo konec meseca novembra 
sprejeli tri dokumente, ki bodo v prihodnje narekovali 
trajnostni razvoj evropskega prostora in mest, in sicer Novo 
leipziško listino, Dokument za izvajanje Nove leipziške 
listine prek več novojskega upravljanja; naslednji korak 
Urbane agende EU in Teritorialno agendo EU 2030.
30. novembra 2020 so ministri EU, pristojni za urbane 
zadeve, sprejeli Novo leipziško listino. Z listino države 
članice posodabljamo strateška načela usmerjanja razvoja 
mest v EU. Izpostavljamo, da so zagotavljanje dostopa do 
storitev za vse prebivalce, sodelovanje različnih deležnikov 
pri razvoju mest in več nivojsko upravljanje ključni za 
zelena, pravična in uspešna mesta. 
Hkrati z listino bo sprejet Dokument za izvajanje Nove 
leipziške listine prek več nivojskega upravljanja: naslednji 
koraki Urbane agende EU .	Gre za dogovor o prihodnjem 
razvoju Urbane agende EU v povezavi z Leipziško listino, 
s poudarkom na nadaljevanju več-nivojskega sodelovanja, 
tudi z lokalnimi skupnostmi, pri oblikovanju politik EU 
ter iskanju rešitev za izboljšanje evropske zakonodaje, 
dostopa do financiranja za mesta in urbanega znanja. 
1. decembra 2020 naj bi ministri EU, pristojni za teritori-
alno kohezijo, sprejeli Teritorialno agendo EU 2030. Z 
agendo države članice posodabljamo načela prostorskega 
razvoja EU in izpostavljamo pomen vključenosti pros-
torske dimenzije v različnih politikah EU. Poudarjen je 
uravnotežen in trajnostni prostorski razvoj za zeleno in 
pravično Evropo. Za izvajanje sprejetih načel je predvideno 
intenzivno komuniciranje in razširjanje ključnih sporočil 
ter izvajanje pilotnih aktivnosti. Prvih šest aktivnosti se 
bo pričelo izvajati prihodnje leto. Priprava dokumentov je 
potekala v sodelovanju med državami članicami, Evropsko 
komisijo, združenji evropskih mest in drugimi. Slovenija 
je aktivno sodelovala pri pripravi, tudi z vključevanjem 
lokalnih skupnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor podpira sprejem vseh 
treh dokumentov in njihovo izvajanje. Načela Leipziške 
listine in Teritorialne agende sproti vključujemo v na-
cionalne dokumente, npr. v Strategijo razvoja Slovenije, 

osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. 
Kot predsedujoča država Svetu EU v drugi polovici 2021 
se bomo aktivno vključili tudi v izvajanje dogovorov iz 
dokumentov.
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor ter 
portalu mesta.si bodo po sprejemu objavljeni prevodi in 
novice o izvajanju vseh treh dokumentov.

JAMSTVO ZA MLADE
Svet EU je sprejel predlog Komisije za priporočilo Sveta 
o mostu do delovnih mest, s katerim se krepi obstoječe 
jamstvo za mlade. 
Priporočilo krepi celovito podporo pri zaposlovanju, ki 
je na voljo mladim po vsej EU, ter zagotavlja, da je bolj 
ciljno usmerjena in vključujoča, tudi ko gre za izzive, ki 
jih je povzročila pandemija. 
Priporočilo je podprto s finančnimi sredstvi EU v okviru 
instrumenta NextGenerationEU in prihodnjega večletnega 
finančnega okvira, kar bo mladim Evropejcem pomagalo 
pri iskanju poti na hitro spreminjajočem se trgu dela. 
Mladi, ki se vključijo v program jamstva, so upravičeni 
do tega, da v štirih mesecih po prenehanju formalnega 
izobraževanje ali po nastopitvi brezposelnosti prejmejo 
ponudbo za zaposlitev, izobraževanje, vajeništvo ali us-
posabljanje. Od leta 2014 je vsako leto več kot 3,5 milijona 
mladih, vključenih v okviru jamstva za mlade, sprejelo 
takšno ponudbo. 
V skladu z novim priporočilom jamstvo zajema mlade do 
29. leta starosti. Uporablja tudi bolj prilagojen pristop, 
tako da mladim, zlasti ranljivim, zagotavlja smernice, ki 
so posebej prilagojene njihovim individualnim potrebam 
ter zelenemu in digitalnemu prehodu gospodarstev. 
Najpomembnejša prednostna naloga je zagotoviti, da 
imajo mladi ustrezna digitalna znanja in spretnosti.
Več informacij je na voljo TU.

ZAKLJUČNI RAČUN EU
Evropsko računsko sodišče je trinajsto leto zapored potrdilo 
zaključni račun EU ter ugotovilo, da predstavlja resnično 
in pošteno sliko finančnega stanja. 
V skladu s preteklimi leti je sodišče potrdilo tudi, da se je 
s prihodkovnim delom proračuna EU dobro upravljalo. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/New_Leipzig_Charter_Draft_16_Nov_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/New_Leipzig_Charter_Draft_16_Nov_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/Implementing_the_New_Leipzig_Charter_Draft_16_Nov_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/Implementing_the_New_Leipzig_Charter_Draft_16_Nov_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/Implementing_the_New_Leipzig_Charter_Draft_16_Nov_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/Implementing_the_New_Leipzig_Charter_Draft_16_Nov_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/CDR_129071_TerritorialeAgenda_201109_GB_Online.pdf
https://mesta.si/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A277%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A277%3AFIN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_2022
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Opravilo je tudi oceno izdatkov na več ključnih področjih. 
Med drugim je ugotovilo, da je bil na področju kohezije 
in naravnih virov, ki vključuje tudi kmetijstvo, proračun 
porabljen bolj pravilno kot v prejšnjem letu. Leta 2019 
so 55 % revidiranih izdatkov predstavljali naravni viri in 
upravni izdatki. Na teh področjih je bila ocenjena stopnja 
ugotovljene napake nižja od stopnje, ki jo Evropsko 
računsko sodišče obravnava kot pomembno. Na splošno 
je stopnja napake pri izdatkih EU, ki jo je ocenilo sodišče, 
v primerjavi z lanskim letom stabilna.
Več informacij je na voljo TU. 

VZPOSTAVITEV EVROPSKE 
ZDRAVSTVENE UNIJE
Evropska komisija je naredila prvi korak k vzpostavitvi ev-
ropske zdravstvene unije, ki jo je v govoru o stanju v Uniji 
napovedala predsednica Ursula von der Leyen. Komisija 
je namreč predstavila sklop predlogov za okrepitev okvira 
EU za zdravstveno varnost ter vloge ključnih agencij EU 
pri pripravljenosti in odzivanju na krize. 
Ursula von der Leyen je dejala: »Koronavirusna	 pan-
demija	je	razkrila	potrebo	po	okrepljenem	sodelovanju	v	EU,	
odpornejših	 zdravstvenih	 sistemih	 in	 boljši	 pripravljenosti	
na	prihodnje	krize.	Zato	spreminjamo	način	obvladovanja	
čezmejnih	nevarnosti	za	zdravje.	Danes	postavljamo	temelje	
evropske	zdravstvene	unije,	s	katero	želimo	zaščititi	državljane	
in	državljanke	in	jim	zagotoviti	visokokakovostno	oskrbo	v	
času	krize,	Uniji	in	njenim	državam	članicam	pa	omogočiti	
preprečevanje	in	obvladovanje	izrednih	zdravstvenih	razmer,	
ki	prizadenejo	vso	Evropo.«
V središču današnjih predlogov sta prenova obstoječega 
pravnega okvira za resne čezmejne nevarnosti za zdravje 
in okrepitev vloge ključnih agencij EU, tj. Evropskega 
centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 
in Evropske agencije za zdravila (EMA), pri pripravljenosti 
in odzivanju na krize.
Komisija je danes predstavila tudi glavne elemente prihod-
njega organa za odzivanje na izredne zdravstvene razmere 
(HERA), ki naj bi bil predlagan do konca leta 2021 in ki bi 
pomembno prispeval k izboljšanju odzivanja na čezmejne 
nevarnosti za zdravje na ravni EU.
Več informacij je na voljo TU.

DOLGOROČNI EVROPSKI PRORAČUN 
IN ZAČASNE INSTRUMENT ZA 
OKREVANJE 
10. 11. 2020 je bil dosežen dogovor med Evropskim 
parlamentom in državami članicami EU v Svetu o nasled-
njem dolgoročnem evropskem proračunu in začasnem 
instrumentu za okrevanje (NextGenerationEU). Ko bo 
sprejet, bo ta sveženj v skupni vrednosti 1800 milijard 
evrov največji sveženj doslej, financiran iz proračuna EU. 
Pomagal bo obnoviti Evropo po pandemiji COVID-19, da 
bo postala bolj zelena, bolj digitalna, odpornejša ter bolje 
pripravljena na današnje in prihodnje izzive.
Dogovor bo med drugim omogočil okrepitev posebnih 
programov v okviru dolgoročnega proračuna za ob-
dobje 2021–2027 (vključno s programi Obzorje Evropa, 
Erasmus+ in EU za zdravje). Imel bo ključno vlogo pri 
podpiranju okrevanja in zagotavljanju, da bodo tradiciona-
lni upravičenci do sredstev EU prejeli zadostna sredstva za 
nadaljevanje svojega dela v tem izredno težkem obdobju.
Več informacij je na voljo TU.

120 NOVIH PROJEKTOV IZ PROGRAMA 
LIFE
Evropska komisija je odobrila več kot 280 milijonov ev-
rov iz proračuna EU za 120 novih projektov iz programa 
LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni 
vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri dose-
ganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, 
narave in podnebnih ukrepov. To je 37-odstotno povečanje 
v primerjavi z lani.
Projekti bodo pomagali pri doseganju ciljev evropskega 
zelenega dogovora, saj bodo med drugim podpirali 
strategijo EU za biotsko raznovrstnost in akcijski načrt za 
krožno gospodarstvo, prispevali k zelenemu okrevanju po 
koronavirusni pandemiji in pomagali Evropi, da do leta 
2050 postane podnebno nevtralna celina. Številni projekti 
so meddržavni projekti in vključujejo več držav članic.
Približno 220 milijonov evrov je dodeljenih projektom na 
področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske 
raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja, več 
kot 60 milijonov evrov pa podpori projektom na področju 
blažitve podnebnih sprememb, prilagajanja nanje ter up-
ravljanja in obveščanja.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_2057
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2073
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_884
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_sl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_sl
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Med projekti je tudi slovenski projekt, namenjen 
izboljšanju odnosa javnosti do bobrov. Evropski bober, 
ki je v zadnjih dveh stoletjih v Sloveniji in na Hrvaškem 
veljal za lokalno izumrlo vrsto, se zdaj ponovno naseljuje v 
teh habitatih. Ker se ga po dolgotrajni odsotnosti ponekod 
obravnava kot škodljivi organizem, bo projekt ozaveščal 
o vrnitvi te živali s poudarkom na njenem pozitivnem 
vplivu na okolje. Bobri na primer s podiranjem dreves 
in gradnjo jezov ustvarjajo habitate, ki koristijo številnim 
drugim vrstam. Poleg tega upočasnjujejo pretok rek, s 
čimer se zmanjša nevarnost poplav. 
Več si lahko preberete TU.

JAVNA POSVETOVANJA O ŠTIRIH 
OSREDNJIH AKTIH EVROPSKE 
PODNEBNE ZAKONODAJE 
Evropska komisija je začela javna posvetovanja o štirih 
osrednjih aktih evropske podnebne zakonodaje, ki naj bi 
bili sprejeti junija 2021. Prispevali bodo k uresničevanju 
evropskega zelenega dogovora in doseganju predlaganega 
cilja zmanjšanja emisij za vsaj 55 % do leta 2030 glede na 
vrednosti iz leta 1990. 
Sodelovanje v javnih posvetovanjih o sistemu EU za trgov-
anje z emisijami, uredbi o porazdelitvi prizadevanj, uredbi 
o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu 
ter standardih emisijskih vrednosti CO2 pri avtomobilih 
je mogoče do 5. februarja 2021.
Več informacij je na voljo TU.

SREDSTVA SURE TUDI ZA SLOVENIJO
Evropska komisija je devetim državam EU, med njimi tudi 
Sloveniji, v okviru instrumenta EU za zaščito delovnih 
mest SURE izplačala 14 milijard evrov finančne podpore. 
Slovenija je prejela 200 milijonov evrov, skupno pa je za 
državo v okviru instrumenta rezervirane 1,1 milijarde 
evrov. 
Podpora v obliki ugodnih posojil bo tem državam članicam 
pomagala ob nenadnem povečanju javnih odhodkov za 
ohranitev delovnih mest. Posojila bodo zlasti pomagala 
kriti stroške, povezane s financiranjem nacionalnih ure-
ditev skrajšanega delovnega časa in drugimi podobnimi 
ukrepi, uvedenimi za odziv na pandemijo, med drugim 
tudi za samozaposlene.

Italija, Španija in Poljska so v okviru instrumenta konec 
oktobra že prejele skupno 17 milijard evrov. Po vseh 
predvidenih izplačilih bo Ciper prejel skupno 479 mili-
jonov evrov, Grčija 2,7 milijarde evrov, Hrvaška 1 milijardo 
evrov, Italija 27,4 milijarde evrov, Latvija 192 milijonov 
evrov, Litva 602 milijona evrov, Malta 244 milijonov evrov, 
Slovenija 1,1 milijarde evrov in Španija 21,3 milijarde 
evrov.
Današnje izplačilo sledi drugi izdaji socialnih obveznic 
v okviru instrumenta EU SURE, ki jo je zaznamovalo 
izrazito zanimanje vlagateljev.
Instrument SURE lahko vsem državam članicam zagotovi 
finančno podporo v višini do 100 milijard evrov. Komisija 
je doslej predlagala, da se 18 državam članicam da na voljo 
90,3 milijarde evrov finančne podpore. Naslednja izplačila 
bodo izvedena v prihodnjih mesecih, in sicer po izdaji 
zadevnih obveznic.
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2052
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_2135
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_2089
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_2089
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_2nd_dual_tranche_press_release_final_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2137

