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1  UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili tretjo številko Mesečnega utripa v letošnjem letu. V 
njem boste našli veliko zanimivih vsebin, med drugim smo za vas zbrali aktualna obvestila v zvezi z epidemijo 
COVID-19, ki še naprej določa ritem vsakdanjega življenja.
Tudi v mesecu marcu so se sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije, in sicer so z ministrom Zvonkom 
Černačem razpravljali o pripravi dokumentov za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost  ter iz večletnega 
finančnega okvirja. Prav tako je bil predstavljen mehanizem ReactEU, ki je že v fazi izvajanja.  
Potekale so tudi druge aktivnosti, in sicer se je predstavnica ZOS udeležila predstavitve novega Zakona o 
gostinstvu, katera je bila organizirana s strani MGRT. Na prvi seji se je sestala tudi delovna skupina za pripravo 
dopolnjenega predloga 34. člena Zakona o vrtcih. Sestanka se je udeležila tudi predsednica Odbora ZOS za 
socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik. 
Prvič v letu 2021 pa se je sestala tudi delovna skupina za lokalno samoupravo, katere člani so tudi predsednik in 
podpredsednika ZOS Robert Smrdelj, mag. Marko Diaci in Uroš Brežan.
V tretjem mesecu leta 2021 smo podali veliko pripomb na predlagano zakonodajo in tudi pobudo predsedniku 
Vlade RS Janezu Janši za srečanje z županjami in župani. Vse pripravljavce zakonov in podzakonskih predpisov 
vedno opozarjamo, da morajo v primeru določitve novih nalog občinam, zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. 
Vabimo vas, da spremljajte nabor zakonodajnih predlogov, katere občine prejemate na svoje elektronske naslove, 
objavljeni pa so tudi na spletni strani ZOS.

V mesecu marcu smo za vas organizirali šest spletnih izobraževanj, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih 
v mesecu aprilu in maju, in sicer:
•	 OPN	v	luči	odločitev	Ustavnega	sodišča	RS	–	8. 4. 2021

•	 Nasprotje	interesov	in	omejitev	poslovanja	–	14. 4. 2021

•	 Pravilna	priprava	akta	o	notranji	organizaciji	 in	 sistematizaciji	delovnih	mest,	 izdelava	kadrovskega	načrta	 ter	
zgledna	ureditev	kadrovskih	map	in	drugih	kadrovskih	evidenc	–	15. 4. 2021

•	 Kako	pomembna	je	ureditev	varstva	osebnih	podatkov	zaposlenih	po	GDRP	–	21. 4. 2021

•	 Kaj	prinaša	novela	Stanovanjskega	zakona	občinam?	–	6. 5. 2021

•	 Gradbeni	zakon	–	11. 5. 2021

•	 Posebnosti	javnega	naročanja	in	izvedbe	projekta	po	FIDIC-u,	ki	je	sofinanciran	iz	EU	sredstev	–	13. 5. 2021

•	 Odgovorno	poslovodenje	proračunskega	uporabnika	–	18. 5. 2021

•	 Dodelitev	in	izplačilo	transfernih	sredstev	na	osnovi	občinskega	javnega	razpisa	–	25. 5. 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/zakonodaja/akti-predlogi/
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2  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

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
•	 Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem 

širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2
•	 Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in 

omejitve javnega prevoza (višja sila)
•	 Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih 

zvez v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT 
•	 Navodila za pripravo zahtevkov za pokritje izpada 

plačil staršev za vrtce za mesec februar 2021 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
•	 Začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
•	 Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo Uredbe o ocenjevanju 

javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epi-
demije COVID-19

•	 Javno naročanje v času epidemije s COVID-19
•	 Pogosta vprašanja in odgovori s področja javnega 

naročanja vezana na ukrepe epidemije COVID-19 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
•	 Pojasnilo o upravičenosti do dodatka na podlagi 

86. člena ZIUPOPDVE za nevarnost in posebne 
obremenitve za osebe iz petega odstavka 33. člena 
ZIUPOPDVE

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
•	 Javni potniški promet od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021
•	 Oddaja vlog za povrnitev dela stroškov za izvajalce 

šolskih prevozov

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE
•	 Zbirka pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z 

ukrepi PKP8 na davčnem področju

https://www.gov.si/novice/2021-03-31-poziv-delodajalcem-k-ukrepom-ob-povecanem-sirjenju-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2/
https://www.gov.si/novice/2021-03-31-poziv-delodajalcem-k-ukrepom-ob-povecanem-sirjenju-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2/
https://www.gov.si/novice/2021-03-30-odsotnost-z-dela-zaradi-obveznosti-varstva-otrok-in-omejitve-javnega-prevoza-visja-sila/
https://www.gov.si/novice/2021-03-30-odsotnost-z-dela-zaradi-obveznosti-varstva-otrok-in-omejitve-javnega-prevoza-visja-sila/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/zahtevki-za-pokritje-izpada-placil-starsev-za-vrtce-za-mesec-februar-2021-navodila/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/zahtevki-za-pokritje-izpada-placil-starsev-za-vrtce-za-mesec-februar-2021-navodila/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/pojasnilo-v-zvezi-z-uveljavitvijo-uredbe-o-ocenjevanju-javnih-usluzbencev-za-leto-2020-zaradi-posle/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/pojasnilo-v-zvezi-z-uveljavitvijo-uredbe-o-ocenjevanju-javnih-usluzbencev-za-leto-2020-zaradi-posle/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/pojasnilo-v-zvezi-z-uveljavitvijo-uredbe-o-ocenjevanju-javnih-usluzbencev-za-leto-2020-zaradi-posle/
https://ejn.gov.si/obvestilo.html
https://ejn.gov.si/faq.html
https://ejn.gov.si/faq.html
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4318
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4318
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4318
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4318
https://www.gov.si/novice/2021-03-31-javni-potniski-promet-bo-deloval-po-pocitniskem-voznem-redu/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4318
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4318


5

Marec 2021

3 NOVA OBČINA ČLANICA

OBČINA HODOŠ

V začetku meseca marca se je Združenju občin Slovenije 
pridružila nova občina, Občina Hodoš.
Občina Hodoš je del Pomurske statistične regije in leži v 
Krajinskem parku Goričko. Občina se razteza na 18km2, 
kjer v dveh krajih živi 360 prebivalcev. Večina prebivalcev 
je madžarske narodnosti, je tako občina edina v Sloveniji, 
kjer večino prebivalstva sestavljajo Neslovenci. Prav tako 
je edina občina v Sloveniji, kjer večina prebivalcev pripada 
evangeličanski veroizpovedi. 

4  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
29/2021, KI JE IZŠEL 1. 3. 2021:
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni 
zbor (ZDVEDZ-B)

•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
volitvah v državni zbor (ZVDZ-D)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
30/2021, KI JE IZŠEL 4. 3. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih

•	 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

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

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

•	 Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
32/2021, KI JE IZŠEL 8. 3. 2021:
•	 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki 

se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki 
Sloveniji

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0617/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dolocitvi-volilnih-enot-za-volitve-poslancev-v-drzavni-zbor-zdvedz-b
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0617/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dolocitvi-volilnih-enot-za-volitve-poslancev-v-drzavni-zbor-zdvedz-b
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0617/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dolocitvi-volilnih-enot-za-volitve-poslancev-v-drzavni-zbor-zdvedz-b
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0618/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-volitvah-v-drzavni-zbor-zvdz-d
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0618/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-volitvah-v-drzavni-zbor-zvdz-d
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0627/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0627/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0627/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0629/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0629/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0629/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0630/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0630/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0692/povprecna-letna-stopnja-davka-in-prispevkov-ki-se-obracunavajo-in-placujejo-od-plac-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0692/povprecna-letna-stopnja-davka-in-prispevkov-ki-se-obracunavajo-in-placujejo-od-plac-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0692/povprecna-letna-stopnja-davka-in-prispevkov-ki-se-obracunavajo-in-placujejo-od-plac-v-republiki-sloveniji


6

Marec 2021

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
34/2021, KI JE IZŠEL 10. 3. 2021:
•	 Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 v upravnih zadevah

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
35/2021, KI JE IZŠEL 11. 3. 2021:
•	 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije
•	 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 

dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije 
COVID-19

•	 Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
36/2021, KI JE IZŠEL 12. 3. 2021:
1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o 

državni upravi (ZDU-1K)
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

prijavi prebivališča (ZPPreb-1A)
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
37/2021, KI JE IZŠEL 15. 3. 2021:
•	 Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri 

izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi 
preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

•	 Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih 
iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
38/2021, KI JE IZŠEL 16. 3. 2021:
•	 Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na 

področju davčne izvršbe
•	 Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa 

odloga izvršbe

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
40/2021, KI JE IZŠEL 18. 3. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 

kinematografskih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji

•	 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala 
epidemije COVID-19

•	 Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada 
dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021

•	 Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0702/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0702/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0702/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0703/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0703/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0704/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-pridelovalcem-jabolk-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0704/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-pridelovalcem-jabolk-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0704/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-pridelovalcem-jabolk-zaradi-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0705/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0705/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0706/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0706/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0706/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0707/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0707/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0707/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0707/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0708/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0708/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0708/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0716/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvi-zakona-o-drzavni-upravi-zdu-1k
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0716/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvi-zakona-o-drzavni-upravi-zdu-1k
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0717/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-prijavi-prebivalisca-zppreb-1a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0717/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-prijavi-prebivalisca-zppreb-1a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0718/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-izvrsbi-in-zavarovanju-ziz-m
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0718/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-izvrsbi-in-zavarovanju-ziz-m
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0793/odlok-o-spremembi-odloka-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/2021-01-0793/odlok-o-spremembi-odloka-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/2021-01-0793/odlok-o-spremembi-odloka-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/2021-01-0790/odredba-o-spremembi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0790/odredba-o-spremembi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0790/odredba-o-spremembi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0790/odredba-o-spremembi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0794/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepa-na-podrocju-davcne-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0794/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepa-na-podrocju-davcne-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0795/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepa-odloga-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0795/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepa-odloga-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0819/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0819/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0820/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0820/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0821/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0821/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0821/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0822/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0822/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0822/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-v-proizvodnji-vina-zaradi-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0823/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-obdobje-od-1--oktobra-2020-do-31--januarja-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0823/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-obdobje-od-1--oktobra-2020-do-31--januarja-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0823/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-obdobje-od-1--oktobra-2020-do-31--januarja-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0823/odlok-o-financnem-nadomestilu-zaradi-izpada-dohodka-nosilcem-dopolnilnih-dejavnosti-na-kmetiji-zaradi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-obdobje-od-1--oktobra-2020-do-31--januarja-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0824/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0824/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0825/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0825/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0825/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0825/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0826/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0826/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0826/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
41/2021, KI JE IZŠEL 19. 3. 2021:
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

osebni izkaznici (ZOIzk-1A)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
43/2021, KI JE IZŠEL 25. 3. 2021:
•	 Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 

2020 zaradi posledic epidemije COVID-19
•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 

določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

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

•	 Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti 
vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega 
izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah

•	 Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode 
v Republiki Sloveniji

•	 Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 
67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

•	 Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti 
določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
46/2021, KI JE IZŠEL 28. 3. 2021:
•	 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 

Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
47/2021, KI JE IZŠEL 29. 3. 2021:
•	 Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in pre-

povedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2

•	 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

•	 Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega 
letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih 
letališč ter vzletišč

•	 Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje 
energetskih naprav v Republiki Sloveniji

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

•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji

•	 Odlok o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja 
verske svobode v Republiki Sloveniji

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

•	 Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi 
razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah

•	 Odredba o dopolnitvi Odredbe o posebnih ukrepih 
iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju 
Republike Slovenije

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0831/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-osebni-izkaznici-zoizk-1a
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0861/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0861/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0861/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0861/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0862/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0862/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0862/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0863/odlok-o-spremembi-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita-in-izkaznic-o-vozniskih-kvalifikacijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0863/odlok-o-spremembi-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita-in-izkaznic-o-vozniskih-kvalifikacijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0863/odlok-o-spremembi-odloka-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita-in-izkaznic-o-vozniskih-kvalifikacijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0864/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0864/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0865/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0865/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0865/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0868/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepov-iz-67--in-68--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0868/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepov-iz-67--in-68--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0868/sklep-o-spremembi-sklepa-o-podaljsanju-ukrepov-iz-67--in-68--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0869/sklep-o-spremembah-sklepa-o-podaljsanju-veljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0869/sklep-o-spremembah-sklepa-o-podaljsanju-veljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0869/sklep-o-spremembah-sklepa-o-podaljsanju-veljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0869/sklep-o-spremembah-sklepa-o-podaljsanju-veljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0869/sklep-o-spremembah-sklepa-o-podaljsanju-veljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0932/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0932/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0932/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0933/odlok-o-zacasni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0933/odlok-o-zacasni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0933/odlok-o-zacasni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0934/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0934/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0934/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0935/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0935/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0936/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0936/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0937/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0937/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0938/odlok-o-prepovedi-letenja-zrakoplovov-splosnega-letalstva-s-pristanki-in-odleti-na-oziroma-z-javnih-letalisc-ter-vzletisc
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0938/odlok-o-prepovedi-letenja-zrakoplovov-splosnega-letalstva-s-pristanki-in-odleti-na-oziroma-z-javnih-letalisc-ter-vzletisc
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0939/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0939/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0939/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0940/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0940/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0940/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0941/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0941/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0941/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0943/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0944/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0944/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0944/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0946/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0946/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0946/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0946/odredba-o-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
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5  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

OSNUTEK ZAKONA O GOSTINSTVU
Osnutek Zakona o gostinstvu je pripravilo Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Osnutek Zakona ne 
predvideva podrobnega razlikovanja med posameznimi 
vrstami obratov (na primer slaščičarna, kavarna, 
okrepčevalnica in drugi) na ravni zakona,	 temveč raz-
likovanje na splošnem temelju: 
•	 nastanitveni obrati,
•	 obrati za strežbo jedi in pijač,
•	 obrati za priložnostno pripravo in dostavo jedi.

Podrobne določbe (vključno z določenimi pogoji za izven 
standardne oblike bivanja v naravi) za posamezne vrste 
gostinskih obratov bodo določene v podzakonskem aktu. 
Takšna sprememba omogoča fleksibilno urejanje vrst 
obratov (ob pojavu na primer glampinga pogojev za tega 
ni bilo mogoče definirati v podzakonskem aktu, ker vrsta 
ni bila definirana v zakonu).
Osnutek Zakona določa, da obratovalnega časa gostin-
skega obrata ne bi bilo več potrebno prijavljati na občino. 
Za vse obrate velja možnost določitve obratovalnega 
časa od 0. – 24. ure, izvajalec pa sam določi obratovalni 
čas v skladu s svojim poslovnim interesom in ga objavi na 
vidnem mestu.
Občina lahko na območjih, kjer presodi, da je to 
potrebno (na primer stanovanjska naselja in podobno) z 
aktom omeji obratovalni čas, vendar ta ne sme biti krajši 
od 6. – 22. ure. V tem primeru uredi tudi obratovanje ob 
posebnih priložnostih (poroke, praznovanja in podobno). 
Tudi na takšnih območjih omejitev ne velja na dan pred 
prazniki, ob pustovanju in martinovanju.
Nadzor takšne ureditve bo poleg Tržnega inšpektorata 
izvajala tudi občinska inšpekcija.
Zakon predvideva novosti na področju kratkoročnega 
oddajanja nepremičnin turistom. Gre za dejavnost, ki je 
v zadnjih letih doživela izjemno rast. Analiza kratkoročnega 
oddajanja nastanitev turistom, ki jo je za MGRT izvedel 
Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze 
v Ljubljani (CPOEF, november 2020) kaže, da se je ponud-
ba zasebnih namestitev na platformi Airbnb od leta 2015 

do leta 2019 (leto 2020 zaradi vpliva epidemije Covid-19 
na turizem ni zajeto) povečala kar za 3,8-krat. V letu 
2019 je bilo v Sloveniji oglaševanih 9.728 nepremičnin, 
ki so skupaj ustvarile 66,5 milijonov evrov prihodkov. 
Za primer, to je toliko, kot sta tega leta skupaj ustvarili 
podjetji Istrabenz Hoteli in Terme Krka s svojimi skupaj 
17-imi hoteli visoke kategorije. Težave ne predstavlja zgolj 
dvig nastanitvenih kapacitet te vrste, temveč pomanjkljivo 
določeni pogoji za izvajanje dejavnosti, zaradi česar se velika 
večina dejavnosti opravlja na črno in brez ustreznih soglasij 
ter tako negativno vpliva na konkurenčnost drugih oblik 
nastanitvenih kapacitet, ki dejavnost opravljajo legalno, in 
po drugi strani na stanovanjsko politiko večjih, turistično 
zanimivih slovenskih mest.
Novi pogoji, ki jih predvideva Zakon so:
1. večja vloga občin na tem področju (občine lahko v 

svojem aktu določijo prostorski in terminski okvir za 
oddajanje nepremičnin).

2. Občine izdajo soglasje za opravljanje dejavnosti.
3. Vpis v Ajpes (register nastanitvenih obratov) možen 

le ob predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev 
(soglasja solastnikov, soglasja občine).

4. Oglaševanje v okviru javno dostopnih rezervacijskih 
sistemov: 
•	 Oglaševanje nepremičnin sobodajalcev dovoljeno 

zgolj z objavo javno vidne identifikacijske številke 
nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih 
obratov (Ajpes generira novo številko, ki je znana 
obratu in FURS-u).

•	 Spletni rezervacijski sistem mora omogočiti prikaz 
identifikacijske številke nastanitvenega obrata iz 
registra nastanitvenih obratov pri vsaki ponudbi ali 
oglaševanju na spletnem rezervacijskem sistemu ali 
kakršnem koli drugem načinu trženja nastanitven-
ega obrata.

5. omejitev obdobja oddajanja v večstanovanjskih 
stavbah vezana na odstotek soglasja solastnikov

Obveznosti za sobodajalca, ki lastno ali najeto nepremičnino 
oddaja v kratkoročni najem v večstanovanjski hiši letno:

•	 do devetdeset dni skupaj in gostom nudi do pet 
ležišč, mora imeti ne glede na določbe 14. člena 
Stanovanjskega zakona pridobljeno 75 % soglasje 
etažnih lastnikov stanovanjske stavbe za opravl-
janje dejavnosti;

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4296
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•	 sobodajalec, ki nepremičnino oddaja devetdeset 
dni ali več oziroma manj kot devetdeset dni, 
vendar razpršeno skozi več kot polovico leta, ozi-
roma gostom nudi več kot pet ležišč, mora imeti v 
skladu s Stanovanjskim zakonom pridobljeno 100 
% soglasje etažnih lastnikov stanovanjske stavbe 
za opravljanje dejavnosti.

Osnutek Zakona opredeljuje vrste nastanitvenih obratov, 
za katere je potrebna kategorizacija, se določijo v podza-
konskem aktu (Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih 
obratov). MGRT predlaga, da v podzakonskem akte kat-
egorizacija ne bi bila več obvezna za kmetije z nastanitvijo, 
za hotele pa se uvede prostovoljna kategorizacija, ki ohranja 
sedanjo organiziranost.
Obrazložitve Osnutka Zakona o gostinstvu so na voljo 
TU.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 2. 4. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O UPRAVNEM 
SPORU
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu 
in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Eno 
najpomembnejših novosti, ki jo prinaša novela ZUS-1, 
predstavlja sprememba sestave sodišča. Senatno sojenje kot 
primarna oblika odločanja v upravnem sporu se nadomešča 
z odločanjem po sodniku posamezniku.
Na novo se določa, da lahko Vlada RS ali župan namesto 
organa, ki je odločal v končanem upravnem postopku, kot 
zastopnika v upravnem sporu določi državno ali občinsko 
odvetništvo, lahko pa tudi odvetnika ali odvetniško družbo. 
Na novo se določa, da ima stranka v upravnem sporu, 
kadar je bila opravljena glavna obravnava, pravico do 
povračila stroškov v skladu s pravili pravdnega postopka. 
Takšna ureditev je posledica dejstva, da bo v bodoče 
opravljenih več obravnav, ki bodo zaradi svoje narave in 
povečanega števila bolj obremenjevale sodišča in v takem 
primeru ne bi bilo primerno, da bi se stroški povrnili iz 
sredstev davkoplačevalcev preko proračuna tožene stranke. 
S predlagano ureditvijo se omogoča senatu, da ob razpisu 
obravnave odloči, da pooblastila, ki jih ima glede priprave 
in vodenja obravnave predsednik senata, preidejo na sod-
nika poročevalca. 

Z namenom racionalizacije postopka, ki je potrebna 
zaradi vse večje obremenjenosti Upravnega sodišča RS in 
povečane potrebe po kadrih, predvsem zaradi strokovno 
zahtevnejših in obsežnejših zadev, se uvaja tudi pravilo, 
da se prepis zvočnega posnetka ne izdela, razen če tako 
zahteva vrhovno sodišče v postopku s pravnimi sredstvi. V 
tem primeru sodišče, ki je vodilo postopek na prvi stopnji, 
prepis zvočnega posnetka izdela v petih dneh od prejema 
zahteve s strani vrhovnega sodišča.
Na novo se urejajo tudi sankcije za neudeležbo strank na 
pripravljalnem naroku ali naroku za prvo obravnavo. Tako 
je določeno, da če na pripravljalni narok ali na prvi narok 
za glavno obravnavo ne pride tožnik ali nobena izmed 
strank, sodišče odloči na seji in le na podlagi dejanskega 
stanja, ki je bilo ugotovljeno v postopku izdaje upravnega 
akta.
Poleg spremembe sestave sodišča je ena najpomembnejših 
sprememb, ki jo prinaša novela ZUS-1, ureditev obveznosti 
izvedbe glavne obravnave. 
Delno spremenjena je tudi določba glede volilnih sporov. 
Po predlagani ureditvi velja, da sodišče praviloma sodi na 
seji v sporih o zakonitosti aktov volilnih organov, s katerimi 
zavrnejo kandidaturo ali listo kandidatov ali se o volilni 
pravici posameznika odloča pred razpisanim dnem volitev. 
Če zakon ne določa drugače, sodišče o pravnih sredstvih 
odloča na seji.
Na novo se tudi v upravnem sporu uvaja možnost sodišča, 
da izdela sodbo s skrajšano obrazložitvijo, katere vse-
bina je v predlagani ureditvi posebej določena. Stranke 
imajo možnost napovedati pritožbo ali vložiti predlog 
za dopustitev revizije v osmih dneh po prejemu sodbe s 
skrajšano obrazložitvijo. 
S predlogom zakona se uvaja nov razlog za obnovo post-
opka. Predlaga se, da je obnovitveni razlog tudi sodba 
Evropskega sodišča za človekove pravice, če le ta ugotovi, 
da so bile v postopku pred domačim (upravnim) sodiščem 
stranki kršene konvencijske pravice. Pri tem morajo biti iz-
polnjene še tri dodatne predpostavke: prvič, da odškodnina 
ni primerno zadoščenje za odpravo posledic, drugič, da je 
obnova nujna, da se kršitev odpravi, in tretjič, da obnova 
vpliva le na pravni položaj njenega predlagatelja.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 6. 4. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/PREDLOGI_PREDPISOV/MGRT_OBRAZLOZITVE_ZGOS.doc
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=12453
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12453
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG ZAKONA O 
DEBIROKRATIZACIJI
Namen predloga Zakona o debirokratizaciji, ki je nastal v 
okviru Strateškega sveta za debirokratizacijo, je prispevati 
k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir.
V prvi skop ukrepov sodijo spremembe in dopolnitve 
zakonov z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo sistem-
skih sprememb zakonodaje. V drugi sklop ukrepov sodijo 
prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih 
podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo.
Med cilji zakona je v pravni red uvesti mehanizme, ki 
bodo preprečevali nadaljnje kopičenje kategorije veljavnih 
predpisov, ki se ne uporabljajo, ter očistiti pravni red kon-
zumiranih in obsoletnih predpisov za nazaj. Cilj je tudi 
odprava administrativnih ovir, ki so ministrstvom doslej 
preprečevale slediti temeljnemu načelu debirokratizacije, 
ki se zasleduje tudi v tujih pravnih ureditvah, in sicer t. i. 
načelu »one in – one out«.
V drugi sklop ukrepov sodijo prenehanja veljavnosti za-
konov in na njih temelječih podzakonskih predpisov, ki 
se več ne uporabljajo.
Prvi del predlog zakona vsebuje paket vsebinskih poeno-
stavitev 20 zakonov na področjih iz pristojnosti ministrstev 
za javno upravo, za notranje zadeve, za pravosodje, za gos-
podarski razvoj in tehnologijo, za finance, za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, za okolje in prostor, za izobraževanje, 
znanost in šport, za kulturo ter za zdravje.
V drugem delu zakona se dosledno udejanja spoštovanje 
154. člena Ustave, ki objavo v uradnem listu zahteva 
tudi pred prenehanjem veljavnosti državnih predpisov in 
vzpostavlja mehanizem prečiščevanja pravnega reda, ki bo 
preprečeval kopičenje predpisov, ki se zaradi poteka časa ali 
družbenih ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo. 
In sicer se razveljavlja 207 zakonov in vse podzakonske 
predpise, izdane na njihovi podlagi, ter določa prenehanje 
uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov.
Zakon uvaja postopek ugotavljanja, kateri predpisi se zaradi 
njihovega naslova, namena, pomena ali vsebine ne morejo 
več uporabljati. Zakon bo tudi določal, da z dnem razvel-
javitve zakona prenehajo veljati tudi podzakonski predpisi, 
ki so bili sprejeti na njegovi podlagi. S tem se želi prekiniti 
z nomotehnično prakso, sporno z vidika tretjega odstavka 
153. člena Ustave, ki določa, da morajo biti podzakonski 
predpisi v skladu z ustavo in zakoni. Podzakonski akti 

z razveljavljeno zakonsko podlago prenehajo veljati tudi 
zaradi načela konsistentnosti kot enega od načel pravne 
države, ki zahteva vertikalno skladnost predpisov.
Predlog zakona ima finančne posledice za državni 
proračun, ne pa tudi za druga javna finančna sredstva. Tako 
bodo sredstva za postopno vzpostavitev Uradnega registra 
Republike Slovenije za naslednjih pet let, v ocenjeni vred-
nosti 780.000 evrov, zagotovljena iz sredstev proračuna 
Evropske Unije (sklad za okrevanje in odpornost). 
Rešitev predloga zakona v smeri spremembe Zakona o 
prispevkih za socialno varnost predvideva tudi uvedbo 
najvišje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v 
višini bruto 6.000,00 evrov, kar bo imelo določen trenutni 
vpliv na zmanjšanje javnofinančnih prihodkov. Glede na 
razmere v praksi, ko se je zaradi neobstoja najvišje osnove, 
nad katero se ne obračunavajo prispevki za socialno var-
nost, veliko fizičnih oseb odločilo, da se zaposli v drugih 
državah, je nemogoče določiti točen znesek zmanjšanja 
javnofinančnih prihodkov. Pripravljavci so podali pavšalno 
oceno, da bo izpad javnofinančnih prihodkov v začetni fazi 
znašal med 40 in 50 milijonov evrov letno, pozneje pa bo 
ta izpad manjši, saj bodo pridobili tudi nove fizične osebe, 
ki se bodo odločile za zaposlitev v Sloveniji.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 19. 4. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/996f0347bfa2823a1daa401dc2bc9a56a1a5b6a01344054156ab13d8feda9f74
http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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6  DOGODKI ZDRUŽENJA

NA TRETJI REDNI SEJI PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE 
POGOVOR Z MINISTROM ZVONKOM 
ČERNAČEM O AKTIVNOSTIH 
SLOVENIJE ZA ČIMBOLJ 
GOSPODARNO IN UČINKOVITO 
ČRPANJE BODOČIH RAZPOLOŽLJIVIH 
SREDSTEV IZ RAZLIČNIH EU VIROV
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na tretji redni 
seji v letu 2021 gostilo ministra za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko Zvonka Černača in med drugim z njim 
razpravljalo o pripravi dokumentov za črpanje sredstev iz 
sklada za okrevanje in odpornost (1,6 milijarde nepovrat-
nih sredstev in 3,6 milijarde povratnih sredstev) ter iz 
večletnega finančnega okvirja (3,2 milijardi). Prav tako je 
bil predstavljen mehanizem ReactEU (300 milijonov), ki 
je že v fazi izvajanja.   Na voljo je precej sredstev, zato je 
pomembno za katere projekte jih bomo namenili. Zelo 
pomembna je odprava birokratskih ovir in zelo dobrodošel 
bi bil dvig odstotka zadolževanja občin in za projekte, ki 
bi zagotavljali vračanje sredstev in njihov izvzem iz kvote 
zadolževanja.
Minister je članom predsedstva ZOS predstavil vsebino 
Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO), 
večletnega finančnega okvirja (v nadaljevanju: VFO), me-
hanizma ReactEU ter mehanizma Celostnih teritorialnih 
naložb (v nadaljevanju: CTN). 
 Občine vse skozi opozarjajo, da je treba pred projekti t.i. 
»mehkih vsebin«, urediti osnovno infrastrukturo. Treba 
se je izogniti nesmislom, ko evropski projekti narekujejo 
izgradnjo kolesarskih stez, na drugi strani pa marsikatere 
občine še nimajo zgrajenega vodovoda po njihovem celot-
nem. Treba je prisluhniti občinam, skupaj z njimi določiti 
razvojne prioritete in pri pogajanjih v Bruslju vztrajati pri 
konkretnih projektih in ne pri mehkih vsebinah. Minister 
Černač je poudaril, da ne bo noben del Slovenije izvzet 
in da bodo v pogajanjih z Evropsko Komisijo stremeli k 
temu, da se zadosti dejanskim potrebam Slovenije.
  Temu je vsekakor treba slediti tudi pri pripravi pro-
gramov za večletni finančni okvir. Ključna novost, ki jo 
prinaša posodobljeni okvir evropske kohezijske politike v 

obdobju 2021 - 2027 bo zmanjšanje birokracije in uvedba 
enostavnejših postopkov v okviru dodelitve sredstev.  
Zaradi tega bo potrebno spremeniti tudi zakonski okvir.
 V razpravi o razvojnih razlikah Slovenije in zakaj te še 
vedno niso odpravljene, je minister povedal, da gre za 
območja, države, ki jih v preteklosti nismo ustrezno 
prometno povezali in posledično zavrli gospodarski raz-
voj. Ena izmed težav je tudi ta, da se sredstva namenjena 
raziskavam in razvoju niso ustrezno prenesla na izvedbo 
konkretnih projektov. Tu je treba najti utež in sredstva 
usmerit podjetjem, katera bodo ustvarila dodano vrednost.
Razprava pa je tekla tudi o mehanizmu CTN, in sicer o 
tem kdo bo upravičen, katere vsebine bodo financirane 
ter koliko sredstev bo na voljo. ZOS je v preteklosti že 
predlagal uvedbo drugačnih meril za izbor operacij, finan-
ciranih iz CTN mehanizma in da bi bile do teh sredstev 
upravičene tudi druge občine, ne samo mestne. Minister 
Černač je povedal, da gredo načrti v smeri, da bi do teh 
sredstev dostopale tudi občine s statusom mesta. Ta status 
podeli Vlada RS in v Sloveniji je takih občin 57. Člani 
predsedstva so opozorili, da še vedno ostaja 144 občin, ki 
na ta sredstva ne bodo mogla kandidirat. Kot primer je 
bilo podano urejanje trških središč na podeželju in na apel 
naj se razmisli o tem, da se omogoči dostop do teh sredstev 
vsem občinam, je minister rekel, da bodo poizkušali iti 
naproti občinam. Operacije se tu potrjujejo neposredno.
Člani predsedstva so izrazili zadovoljstvo z dosedanjim 
sodelovanjem z Vlado RS, ki občine sprejema kot part-
nerje, jim prisluhne in sodeluje z njimi.

SEMINAR: DOLOČITEV PLAČ 
DIREKTORJEV V RAZLIČNIH 
DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA
1. 3. 2021 je Združenje občin Slovenije, v sodelovanju 
z Inštitutom za plače in delovna razmerja IDEALIS 
organiziralo seminar, ki je bil v pretežni meri namenjen 
določitvi plač direktorjev občinskih uprav in javnih za-
vodov ter ravnateljev. Del seminarja pa je bil namenjen 
tudi plačam javnih uslužbencev.
Ciljna skupina seminarja so bili direktorji občinskih uprav, 
direktorji in ravnatelji javnih zavodov, vodje kadrovskih 
služb, vodje oddelkov in enot.
Predavateljica mag. Edita Horvat je prvi del seminarja 
namenila področju plač direktorjev, drugi del pa področju 
plač javnih uslužbencev.
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Tako je pri področju plač direktorjev predstavila postopek 
določitev plačnega razreda delovnega mesta direktorja, 
pojasnila kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna 
skupina B) po izteku mandata direktorja, do katerih do-
datkov so upravičeni direktorji in v kakšnih primerih ter 
kako je z nagrajevanjem delovne uspešnosti.
V drugem delu seminarja je spregovorila o določitvi 
plačnega razreda   javnega uslužbenca ob zaposlitvi, pre-
hodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem 
tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali višji naziv. 
Prav tako je predstavila postopek in ugotavljanje pogojev 
za napredovanje ter kako je s preveč oziroma premalo 
izplačane plače javnih uslužbencev – ravnanje v obeh 
primerih ob upoštevanju sodne prakse. 

SEMINAR: RAZLASTITVE IN 
LASTNINSKE PRAVICE
5. 3. 2021 je Združenje občin Slovenije organiziralo semi-
nar na temo razlastitve in lastninske pravice. Razlastitev je 
poseg v lastninsko pravico in pomeni odvzem lastninske 
pravice v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu 
v naravi.
Na seminarju je bil predstavljen institut razlastitve, ki v 
praksi še vedno povzroča veliko težav in nejasnosti.  V 
skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na 
nepremičnini lahko v  javno korist odvzame ali omeji proti 
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki 
jih določa zakon.
Predavatelj prof. dr. Miha Juhart je predstavil tudi Zakon o 
urejanju prostora (ZUreP-2) in specialni zakoni, ki urejajo 
navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku, ki se glede postopkov razlastitve 
uporablja subsidiarno.

SEMINAR: GRADBENE UZANCE
12. 3. 2021 je Združenje občin Slovenije izvedlo seminar 
na temo posebnih   gradbenih uzanc 2020, ki na novo 
opredeljujejo pravila med naročniki in izvajalci del pri 
izvajanju dela na področju gradbenih objektov. 
Do sedaj so se uporabljale gradbene uzance, ki  so bile ob-
javljene že v Uradnem listu SFRJ leta 1977, sprejela pa jih 
je takratna Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije. 
Pri novih gradbenih uzancah ne gre zgolj za jezikovno 
posodobitev, temveč sledijo novejšim zakonodajnim 

zahtevam na področju gradbeništva in upoštevajo razvoj 
prakse na tem področju.
Na seminarju je predavateljica mag. Marija Bukovec 
Marovt, podrobneje predstavila kdaj se uporabljajo Posebne 
gradbene uzance in kakšne konkretne spremembe prinašajo 
v pogodbe, ki jih sklepamo na področju gradbeništva. 

PREDSTAVITEV NAČRTA ZA 
OKREVANJE IN ODPORNOST
Združenje občin Slovenije je 16. 3. 2021, v sodelovanju s 
Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
organiziralo spletno predstavitev Načrta za okrevanje in 
odpornost. 
Državna sekretarka na Službi vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, Monika Kirbiš Rojs je udeležencem 
predstavila Ključna razvojna področja Načrta za okrevanje 
in odpornost, ki so Zeleni prehod, Digitalna preobrazba, 
Pametna, trajnostna in vključujoča rast in pa Zdravstvo 
in socialna varnost. Poudarila je, da je namen, da se pro-
jekti pripeljejo v vse dele države in da nihče ne ostane 
zapostavljen. Predstavila je časovnico poteka sprejema 
dokumenta ter poudarila, da v teh dneh poteka še zadnje 
piljenje dokumenta, ki je tehnično zelo zahteven, ampak da 
zadeve stojijo tako kot morajo. Več dela se kaže v drugem 
delu dokumenta, ki ga zahteva zakonodaja, kjer je treba 
natančno za vse projekte napisati mejnike, cilje in stroške. 
Poudarila je, da so se ob pripravi dokumenta posvetovali 
z več kot 2000 deležniki  (regijski sveti, podjetja, lokalne 
samouprave, nevladne organizacije, socialnimi partnerji… 
). Prosijo pa tudi vse socialne partnerje in ostale deležnike, 
da se povežejo z resornimi ministrstvi, ki so nosilci politik 
in o določenih vsebinah vedo največ. 
V nadaljevanju je direktor direktorata za kohezijo gospod 
Josip Mihalic, okvirno predstavil evropsko kohezijsko poli-
tiko za naslednje programsko obdobje 21-27, poudaril, da 
je Slovenija deležna približno enakega obsega sredstev, kot 
je bilo to v prejšnjem programskem obdobju. Ključno pri 
programiranju je, da se pripravi sporazum o partnerstvu, 
kjer bodo pripravljeni tudi trije operativni programi in 
uvajajo možne pristope izvajanja kohezijske politike »od 
spodaj navzgor«. 
Predstavil je prvi operativni program, ki  velja za celotno 
Slovenijo in gre za porabo sredstev kohezijskega sklada. 
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Druga dva sta regionalnega značaja, eden za V regijo 
in drugi za Z regijo in se koristijo sredstva evropskega 
regionalnega sklada. 
Ob zaključku je bilo zastavljenih še več vprašanj s strani 
udeležencev na katera so dobili tudi odgovore, nekaj 
vprašanj pa je bilo posredovanih še direktno na SVRK. 

SEMINAR: NAROČILA MALE 
VREDNOSTI IN IZJEME TER 
EVIDENČNA NAROČILA
Združenje občin Slovenije je 26. 3. 2021 v sodelovanju 
z gospo Majo Marinček iz Ministrstva za javno upravo 
organiziralo seminar na temo naročil male vrednosti in 
izjem ter evidenčnih naročil.
Namreč, Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. št. 
91/15 in 14/18) je prinesel poleg drugih tudi precej spre-
memb na področju t.im. evidenčnih (minornih) naročil 
do mejnih vrednosti za uporabo zakona) in naročil male 
vrednosti. Najpomembnejše novosti ZJN-3 ureja pravila 
za oddajo naročil male vrednosti ter obveznosti v zvezi z 
oddajo t.im. evidenčnih naročil. Prav tako pa ZJN-3 nalaga 
obvezno uporabo elektronskih sistemov za oddajo ponudb 
v primeru naročil male vrednosti. Na podlagi interventnih 
zakonov v lanskem letu pa so se začasno tudi povišale 
mejne vrednosti za izvedbo t.im. evidenčna naročila in 
naročil male vrednosti.
ZJN-3 določa izjeme od javnega naročanja, ki pa jih je 
v praksi potrebno razumeti, pojasnjevati in izvajati ozko 
oziroma restriktivno. Izjeme pa so uporabne za mnoge.
S 1. januarjem 2021 pa je postala obvezna tudi uporaba 
portala e-Revizija za elektronsko izmenjavo informacij in 
dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem 
postopku.
Predavateljica je slušateljem tako predstavila:
•	 spremenjene mejne vrednosti za uporabo zakona in 

uporabo postopka naročila male vrednosti;
•	 način izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti 

in pravila za njegovo oddajo, vključno s pripravo raz-
pisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, 
pogoji za sodelovanje, merila za oddajo, razvezni pogoj 
idr.) in obveznostmi v zvezi s preverjanjem prejetih 
ponudb;

•	 priprava naročila male vrednosti v sistemu e-JN;

•	 načelo kratkih dobavnih verig;
•	 način izvedbe t.im. evidenčnih naročil, torej naročil 

pod mejno vrednostjo za uporabo zakona, in ob-
veznosti v zvezi z njegovo izvedbo in poročanjem;

•	 vrste naročil, ki sodijo med izjeme, za katere se ne 
uporabljajo določbe ZJN-3;

•	 pravno varstvo in uporaba portala eRevizija.

SEMINAR – DELOVNA IN 
USLUŽBENSKA RAZMERJA V 
LOKALNIH SKUPNOSTIH
Zadnji dan v mesecu marcu smo na Združenju občin 
Slovenije organizirali seminar na temo Delovna in 
uslužbenska razmerja v lokalnih skupnostih, na katerem 
je sodelovalo 20 udeležencev iz občin.
Predavateljica mag. Katarina Hočevar je podrobno pred-
stavila razlike med delovno-pravnimi in uslužbenskimi 
razmerji in osnove uslužbenskega sistema. Udeležence je  
s konkretnimi primeri peljala preko kadrovskega načrta, 
načrtovanja kadrov, kdo kaj sprejema, pa  vrste delovnih 
mest in nazivov. V tretjem sklopu so podrobno predelali 
samo zaposlovanje in sodelovanje pri izboru kandidatov, 
objave, pogoji za nove zaposlitve, premestitve, predelali 
so faze postopka pri javnih natečajih. V četrtem sklopu 
so udeleženci podrobno obdelali ocenjevanje in napre-
dovanje javnih uslužbencev, kakšne so težave in izzivi, 
kriteriji ocenjevanja sodelujoči so prejeli tudi navodila 
za ocenjevanje delovne uspešnosti. Podanih je bilo kar 
nekaj primerov sodne prakse. Predavateljica je udeležence 
popeljala skozi izvedbo letnih razgovorov, cilje, ki si jih 
je potrebno postaviti in pa napake, ki se pojavljajo. V 
zadnjem delu so predelali še odpoved pogodbe o zaposlitvi 
in o načinih prenehanja. 
Udeleženci so prejeli veliko dobrih nasvetov in konkretnih 
primerov kako ravnati v določenih situacijah. Predavateljica 
je tudi odgovorila na vsa konkretno zastavljena vprašanja in 
udeležencem podala še primere, da bodo lažje in še boljše 
delovali v svojih občinah.



14

Marec 2021

7  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

SEJA POGAJALSKE SKUPINE S 
SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
2. marca 2021 je potekala seja pogajalske skupine, na kateri 
so predstavniki vladne pogajalske skupine in reprezen-
tativni sindikati javnega sektorja obravnavali odpravo 
preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila 
stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih 
uslužbencev.
Gre za točko, ki zajema ureditev regresa za prehrano med 
delom, nadomestila za ločeno življenje, povračila stroškov 
na službenem potovanju v državi, kilometrine za uporabo 
lastnega avtomobila, solidarnostne pomoči, terenskega 
dodatka, spremembe povračil stroškov prevoza na delo in 
z dela ter usklajevanja zneskov. Pogajalski strani sta izmen-
jali svoje proti-predloge, pogajanja o tej vsebini pa bodo 
nadaljevali na eni od naslednjih sej pogajalske komisije. 
Vlada RS je na seji 28. januarja 2021 sprejela informacijo 
o stanju realizacije zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 
2018 in tudi določila izhodišča za pogajanja glede odprave 
varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in 
drugih prejemkov. Vlada RS je tudi pooblastila Vladno 
pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezen-
tativnimi sindikati javnega sektorja, da se z namenom 
realizacije X. točke Sporazuma o razreševanju stavkovnih 
zahtev pogaja z reprezentativnimi sindikati javnega sek-
torja glede odprave naslednjih povračil stroškov in drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev na 
naslednjih področjih:
1. Regres za prehrano
2. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji
3. Jubilejne nagrade
4. Solidarnostna pomoč
5. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Varčevalni ukrepi, ki so se nanašali na odpravnino ob 
upokojitvi in na dnevnice za službena potovanja v tujino, 
so že odpravljeni in je v tem delu zaveza že realizirana. V 
zvezi s pravico do jubilejne nagrade pa je treba upoštevati, 

da je bila v letu 2018 uvedena tudi  jubilejna nagrada za 
40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju.
V okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov 
javnega sektorja je Vlada Republike Slovenije (RS) 3. 12. 
2018 s predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisala 
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 
in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev 
za realizacijo dogovorjenega. Hkrati so bili podpisani 
tudi stavkovni sporazumi z nekaterimi reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja, z nekaterimi so bili sporazumi 
podpisani kasneje (27. 12. 2018  s Sindikatom policis-
tov Slovenije, 27. 11. 2020 pa s Sindikatom delavcev v 
pravosodju).
V navedenih aktih so Vlada RS in pristojni ministri sprejeli 
zaveze, Vlada RS pa je 31. 1. 2019 v tej zvezi sprejela 
sklep, s katerim je pristojnim organom naložila zadolžitve 
v zvezi s posameznimi zavezami ter določila način ter roke 
za njihovo realizacijo. Pri tem je bila velika večina zavez že 
v celoti realizirana, nekaj posameznih zavez pa je ostalo še 
nerealiziranih zaradi različnih razlogov.
V zvezi z odpravo še preostalih varčevalnih ukrepov v 
javnem sektorju so reprezentativni sindikati javnega 
sektorja večkrat izrazili zahtevo za postopno sproščanje 
oziroma prenehanje veljavnosti nekaterih ukrepov, ki jih 
je zaradi gospodarske krize v letu 2012 določil Zakon za 
uravnoteženje javnih financ (ZUJF) tudi na področju plač 
in stroškov dela v javnem sektorju.  

PRVI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA 
PRIPRAVO USKLAJENEGA PREDLOGA 
DOPOLNITVE 34. ČLENA ZAKONA O 
VRTCIH
V začetku meseca marca se je sestala delovna skupina za 
pripravo dopolnjenega predloga 34. člena Zakona o vrtcih. 
Sestanka se je udeležila tudi predsednica Odbora ZOS 
za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale 
družbene dejavnosti Nataša Rupnik.
Cilj delovne skupine je, da predstavniki vseh združenj 
poskusimo pogledati obstoječe stanje in najti strokovne 
rešitve, ki bodo nekako sprejemljive za obe strani s ciljem, 
da se še naprej zagotovi kvalitetna predšolska vzgoja.
Predstavniki MIZŠ so predstavili dosedanje dogajanje na 
tem področju (pobude občin po spremembah) ter poudari-
la, da imamo da imamo dobro razvito in kakovostno javno 
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službo, je pa cilj EU, da se procent vključenosti predšolskih 
otrok še poveča (96% vključenost otrok II. starostnega ob-
dobja). Izpostavila je tudi, da imamo na področju zasebnih 
vrtcev dve obliki: zasebni vrtci s koncesijo in zasebni vrtci 
brez koncesije, ureditev tovrstne situacije bi tudi lahko bila 
tema za pogovore delovne skupine.
V nadaljevanju sočlani predstavili svoje mnenje oz poglede 
na to področje, ki je bilo dejansko povzetek že znanih 
stališč iz dosedanjih pogovorov o tej tematiki. Skupno 
obema stranema je bilo, da je potrebno področje podrob-
neje urediti ter da je potrebno medsebojno sodelovanje, 
saj  ob današnjih potrebah je prav gotovo v nekem obsegu 
možno delovanje tudi zasebnih vrtcev.
Nataša Rupnik je izpostavila, »da	je	občina	zadolžena	za	
zagotavljanje	 javne	 službe	predšolske	dejavnosti,	 zato	 se	 ji	
mora	zagotoviti,	d	a	dejansko	načrtuje	javno	službo.	Ker	gre	za	
velike	finančne	vložke	ter	zahtevne	investicije	je	načrtovanje	
te	dejavnsoti	dolgoročni	proces,	ki	temelji	na	demografskih	
podatkih.	 Iz	 tega	 stališča	 občina	mora	 imeti	možnost,	 da	
vključuje	zasebne	vrtce	v	skladu	s	svojimi	potrebami.	Če	ni	
dovolj	prostih	mest	za	vključitev	v	vrtec	se	bo	občan	obrnil	
na	 občino	 in	 ne	 na	 zasebni	 vrtec.	Ustanovitelj	 zasebnega	
vrtca	lahko	zapre	vrtec,	kadar	želi,	zato	s	e	občina	ne	more	
zanesti	na	njegove	kapacitete.	Prav	tako	je	nesprejemljivo,	da	
so	javni	objekti	prazni	ali	da	občina	hkrati	plačuje	prazno	
mesto	v	javnem	vrtcu	in	zasedeno	mesto	v	zasebnem	vrtcu.	
Občine	se	zavedamo,	da	je	vendarle	potrebno	dopustiti	tudi	
dejavnost	 zasebnih	 vrtcev,	 vendar	 morajo	 le	 ti	 biti	 pred-
vsem	dopolnitev	javne	službe	(svojo	vsebino	ali	z	delovnim	
časom...).	V	tem	smislu	bo	vedno	možnost,	da	se	v	določenem	
odstotku	dejavnosti	predšolske	vzgoje	izvaja	tudi	v	zasebnih	
vrtcih.	Razumemo	pa,	da	tudi	zasebni	vrtci	potrebujejo	neko	
stabilnost	svojega	delovanja.	V	tej	luči	je	potrebno	razmišljati	
pri	iskanju	rešitve.«

NA MGRT PREDSTAVITEV PREDLOGOV 
SPREMEMB NOVEGA ZAKONA O 
GOSTINSTVU
11. marca 2021 je preko videokonference potekalo srečanje 
med predstavniki MGRT in ključnimi deležniki turizma in 
lokalnih samouprav. Beseda je tekla o spremembah zakona, 
ki so jih pripravili na MGRT in predlogih s strani ostalih 
prisotnih.
V začetku je državni sekretar Simon Zajc, predstavil glavne 
spremembe, ki jih v zakonu predvidevajo. 

Pričakujejo, da bodo z ostalimi deležniki s področja tur-
izma in združenji občin, do poletja pripravili konstruktiven 
predlog, ki ga pošljejo vladi v potrditev in nato v Državni 
zbor in upajo, da bo zakon nekje do konca leta sprejet in 
veljaven.  Glavne spremembe, ki jih predlagajo so: 
•	 splošna določba gostinskih obratov; predlog zakona 

določa vrste gostinskih obratov in kje se lahko opravlja 
gostinska dejavnost. 

•	 pogoji za opravljanje dejavnosti; minimalni tehnični 
pogoji in pogoje glede minimalnih storitev v posa-
meznih vrstah gostinskih obratov, ki jih določa 
podzakonski akt (Pravilnik o minimalnih tehničnih 
pogojih in o obsegu storitev  za opravljanje gostinske 
dejavnosti), ki bo po novem podrobneje določal tudi 
posamezne vrste gostinskih obratov znotraj kategorij, 
ki jih opredeljuje predlog zakona;   

•	 pogoje, ki se nanašajo na kategorizacijo nastanitvenih 
obratov, ki jih določa podzakonski akt (Pravilnik o 
kategorizaciji nastanitvenih obratov), ki bo po novem 
določal tudi vrste obratov, za katere je potrebna 
kategorizacija; 

•	 pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti 
in zdravja pri delu, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
ta področja ; 

•	 Obratovalni čas - predlog zakona določa, da obra-
tovalni čas gostinskih obratov ni več opredeljen v 
podzakonskem aktu, temveč vsem gostinskim obratom 
omogoča, da določijo obratovalni čas samostojno, v 
skladu z lastnimi poslovnimi interesi od 0. do 24. ure. 
Predlog zakona hkrati samoupravnim lokalnim skup-
nostim omogoča, da navedeni obratovalni čas omejijo, 
izhajajoč iz potreb prebivalcev in gostov, značilnosti ter 
potreb kraja. Pri določitvi drugačnega obratovalnega 
časa gostinskih obratov morajo upoštevati bistvene 
okoliščine območij, kot so na primer: namenska raba 
določenega območja, vrsta gostinskega obrata, zaprti ali 
odprti tip gostinskega obrata, ureditev obratovalnega 
časa ob posebnih priložnostih (praznovanja, poroke 
itd.),  vendar tako določen obratovalni čas gostinskih 
obratov ne sme biti krajši od 6.00 do 22. ure. 

•	 Predlog zakona opredeljuje tudi obvezno nudenje 
pitne vode iz vodovodnega omrežja gostom gostin-
skih obratov, ki so priklopljeni na javno vodovodno 
omrežje, s čimer Slovenija uveljavlja načelo trajnost-
nega razvoja turizma. 
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•	 redefiniranje pogojev za kratkoročno oddajanje nas-
tanitev turistom v lastnih ali najetih stanovanjih ali 
počitniških hišah. Predlog zakona vpeljuje nov pogoj, 
ki ga mora izpolnjevati izvajalec, ki opravlja to deja-
vnost, in sicer pridobitev soglasja pristojnega organa 
samoupravne lokalne skupnosti za opravljanje te deja-
vnosti. Dodatno lahko samoupravna lokalna skupnost 
sprejme akt, v katerem za dvo- ali večstanovanjske 
stavbe opredeli časovno in/ali območno dovoljeno 
izvajanje dejavnosti. 

•	 sprememba v  registru nastanitvenih obratov (RNO) 
in določitev obvezo vpisa v RNO za vse vrste nas-
tanitvenih obratov, kjer se vpeljuje sprememba, in 
sicer identifikacijsko številko nastanitvenega obrata 
za potrebe oglaševanja nepremičnin, ki se oddajajo v 
kratkoročni najem turistom. 

•	 sprememba v  registru nastanitvenih obratov (RNO) 
in določitev obvezo vpisa v RNO za vse vrste nas-
tanitvenih obratov, kjer se vpeljuje sprememba, in 
sicer identifikacijsko številko nastanitvenega obrata 
za potrebe oglaševanja nepremičnin, ki se oddajajo v 
kratkoročni najem turistom. 

V nadaljevanju je potekala razprava in razlaga nejasnosti, 
ki so se pojavile. V večini pa so že bili nakazani predlogi, 
ki bi jih bilo potrebno še dodelati. 

ČETRTA REDNA SEJA DELOVNE 
SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
Zadnji dan v mesecu marcu so se četrtič sestali člani de-
lovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister 
za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, prva v letošnjem 
letu, je tudi tokrat potekala na daljavo, udeležili pa so se je 
tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in podpredsednika 
ZOS mag. Marko Diaci in Uroš Brežan.
Delovni skupini so bile predstavljene naslednje vsebine:
1. predlog sprememb in dopolnitev Zakona o javnem 

naročanju, s katerimi je predlagatelj med drugim 
sledil dvema predlogoma ZOS in  sicer:
•	 zvišanju mejnih pragov za uporabo zakona in
•	 dodatne poenostavitve pri naročanju lokalno 

pridelane hrane v javne zavode s področja, vzgoje, 
izobraževanja, zdravstva ,socialnega varstva..;

2. izhodišča za prenovo plačnega sistema:

predlog zakona bo urejal skupne temelje sistema plač 
v javnem sektorju, pravila za določanje plač javnim 
uslužbencem in sklepanja kolektivnih pogodb, s katerimi 
se urejajo plače v javnem sektorju. Predvideno je, da se 
proračunski uporabniki glede na vir in način financiranja, 
oziroma s predpisi zagotovljeno samostojnostjo in neod-
visnostjo, razdelijo v dve skupini. Načrtovano je, da se 
izhodišča na vladi sprejmejo v mesecu aprilu. Pripravljene 
so tudi spremembe  plač vseh funkcionarjev;
3. projekt predsedovanja Slovenije Svetu EU  v drugi 

polovici letošnjega leta 
4. poročilo o Fiskalni kapaciteti občin v Sloveniji.

Predsednik ZOS, Robert Smrdelj   in oba podpredsed-
nika ZOS Marko Diaci in Uroš Brežan pa so izpostavili 
naslednje teme:
1. Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in 

osnovnem šolstvu 
Na ZOS smo na to temo skladno s sklepom seje predsed-
stva pripravili analizo (sodelovalo je 105 občin) iz katere 
izhajajo natančne številke o potrebah na tem področju. 
Župani pozdravljajo in so veseli še ene pozitivne poteze te 
vlade, ki je po dolgem času  objavila prepotreben  razpis.  
Jutri bo zaradi nujne obravnave teh vprašanj na redni 
seji predsedstva,   s pristojno ministrico o tem razpravl-
jalo predsedstvo ZOS. Člani predsedstva bodo predlagali 
potrebo po dodatni zagotovitvi sredstev v okviru priprave  
sprememb proračuna  za leti 2021 in 2022 ter pri pripravi 
proračuna za leto 2023.   Predstavljene bodo številke iz 
analize in podana bo tudi pobuda za zagotovitev finančnih 
sredstev iz državnega proračuna. Proučili smo namreč 
možnosti zagotavljanja tovrstnih sredstev   iz evropskih 
virov, vendar pa so tukaj pravila zelo jasna in nekih rezul-
tatov razen izjemoma ni pričakovati.
2. Nezagotovitev dodatkov  županom  in direktorjem 

občinskih uprav  čeprav so slednji v času epidemije 
dejansko enako ali bolj obremenjeni kot ostali javni 
uslužbenci na lokalni ravni.  Na plečih nosijo večjo 
odgovornost in   so enako ali celo bolj izpostavljeni 
možnosti okužbe z virusom. Tukaj je bil podan apel, 
da država področje uredi skladno z načelom enakosti.

Odprte so bile še nekatere ostale aktualne teme, in sicer 
mrliška pregledna služba, obveščanje občin o zapiranju 
zavodov na lokalnem nivoju, problematika vzdrževalca 
učne tehnologije oziroma računalniške opreme v vrtcih in 
ostala zakonodaja, ki je v sprejemanju pri državnih organih.

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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8  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

POZIV K USKLADITVI PRAVILNIKA O 
POGOJIH IN NAČINU OPRAVLJANJA 
MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE Z 
DOLOČILI ZAKONA O FINANČNI 
RAZBREMENITVI OBČIN
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje po-
slalo dopis, v katerem pozivamo k uskladitvi Pravilnika o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe z 
določili Zakona o finančni razbremenitvi občin. Namreč, 
decembra 2020 je bil sprejet dolgo pričakovani ZFRO, 
ki je prinesel pomembne administrativne in finančne 
razbremenitve občin. 
Tako ZFRO med drugim v 4. člen določa, da gre plačilo 
mrliško pregledne službe iz občine na državo in 32. člen 
določa, da do uporabe ZFRO občine krijejo te stroške. Prav 
tako pa 34. člen ZFRO določa, da mora Ministrstvo za 
zdravje v dveh mesecih od uveljavitve zakona, to uskladiti 
s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe. 
Ker je od uveljavitve ZFRO preteklo več kot dva meseca, 
smo prosili za povratno informacijo ali je navedena uskla-
ditev pravilnika že pripravljena oz. če ni, smo pozvali, da se 
v oblikovanje sprememb vključi tudi interesna združenja 
občin.

POBUDA ZA SREČANJE ŽUPANJ IN 
ŽUPANOV S PREDSEDNIKOM VLADE 
RS
Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade 
RS naslovilo pobudo za organizacijo srečanja predsednika 
Vlade RS Janeza Janše in ministrov z županjami in župani.
ZOS že od oblikovanja vladne ekipe v letu 2020, aktivno 
sodeluje z vsemi njenimi člani. Sodelovanje vsekakor lahko 
ocenimo kot korektno in uspešno, saj smo v tem letu 
dni, ne glede na zaostrene razmere z epidemijo s korona-
virusom COVID-19, vedno uspeli najti skupno pot in 
skupne rešitve, ki so v dobro vseh nas.  Verjamemo, da 
se bo uspešno in korektno sodelovanje nadaljevalo tudi v 

prihodnje, saj so pred nami nove naloge in novi cilji. Zato 
smo v pobudi predlagali sledeče teme pogovorov:
•	 o projektu in prednostnih nalogah predsedovanja 

Slovenije Svetu EU, 
•	 o pripravi in vsebini izhodne strategije, 
•	 o predvidenih vsebinah Načrta za okrevanje in 

odpornost, 
•	 o večletnem finančnem okviru in drugih aktualnih 

vsebinah s področja lokalne samouprave. 

MENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PLANINSKIH POTEH
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posre-
dovalo mnenje k predlogu sprememb Zakona. Med drugim 
smo predlagali, da se v četrtem odstavku predloga 2. člena 
dodatno opredeli obveznosti in naloge skrbnika planinske 
poti, po kateri je dovoljenja tudi vožnja z gorskimi kolesi, 
iz katerih bo izhajala definicija skrbnega ravnanja skrbnika 
take (dvonamenske) poti.
Glede na možen obstoj odškodninske odgovornosti je smo 
podali predlog, da bi upravljavci (skrbniki) teh poti sklenili 
zavarovanje odgovornosti do kolesarjev in morebitnih 
tretjih oseb (pohodnik, ki ga poškoduje kolesar), pri čemer 
smo, glede na način financiranja planinskih društev, pred-
lagali dopolnitev predloga 3. člena (sprememba 20. člena) 
z določilom, da so skrbniki planinskih poti, po katerih 
je dovoljena vožnja z gorskimi kolesi, upravičeni tudi do 
nadomestila za stroške zavarovalne premije za zavarovanje 
odgovornosti do kolesarjev in morebitnih tretjih oseb.
Celoten dopis z mnenjem je na voljo TU.

POSREDOVANJE PREDLOGOV 
ZA SPREMEMBO KAZALNIKOV 
RAZVITOSTI OBČIN
Ministrstvu za finance smo, skladno z njihovim pozivom, 
posredovali predloge sprememb kazalnikov razvitosti 
občin.
Celoten dopis s predlogi je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4336
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4323
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MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posre-
dovalo mnenje k predlogu sprememb Zakona, ki določa, 
da se stroški za zapuščene živali delijo med občine in 
državni proračun. Ker gre za zmanjšanje stroška občin, to 
spremembo pozdravljamo.
Celoten dopis z mnenjem k predlogu Zakona je na voljo 
TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v pripombah k predlogu Zakona 
opozorilo, da spremembo ureditve razmerij med občinami 
in zavetišči. Do sedaj so se ta razmerja urejala s pogodbo, 
predlog spremembe pa določa podelitev koncesije. Med 
občinami so mnenja zelo različna, zato smo podali predlog, 
ki bi občinam omogočil, samostojno odločitev o tem na 
kakšen način bodo zagotovile skrb za zapuščene živali. 
Veliko občin ima že sedaj sklenjene pogodbe z zavetišči 
in je sodelovanje dobro. Sprememba bi, sploh za manjše 
občine, pomenila tudi veliko administrativno breme.
Prav tako spremembe zakona prinašajo nove finančne ob-
remenitve občin, zato smo pozvali k zagotovitvi ustreznih 
proračunskih sredstev.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
O CELOSTNEM PROMETNEM 
NAČRTOVANJU 
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo 
posredovalo pripombe k predlogu Zakona, in sicer smo 
med drugim predlagali, da se v drugem odstavku 28. 
člena bolj natančno določi postopke za podajo predlogov 
ukrepov za umirjanje prometa. Menimo, da so sedanji 
postopki preveč dolgotrajni in kompleksni.
Prav tako pa smo pripravljavca predloga zakona opom-
nili, da v kolikor bo ta občinam prinesel nove finančne 

obremenitve, je treba ta finančna sredstva zagotoviti 
skladno s 24. členom Zakona o lokalni samoupravi.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CESTAH
Ministrstvu za infrastrukturo smo posredovali pripombe 
k predlogu Zakona o cestah, in med drugim opozorili na 
povečanje stroškov občin. 
Občinskim redarstvom določa nova naloga, in sicer nadzor 
nad največjo dovoljeno maso vozil na javnih cestah, katero 
opredeljuje 31.a člen predloga zakona. Ker gre za novo 
nalogo pripravljavca pozivamo za zagotovitev dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 
Nadalje drugi odstavek 121. člena določa, da je občinsko 
redarstvo prekrškovni organ za nadzor nad obveznostmi 
lastnikov nepremičnin ob javni cesti (19. člen). Gre za 
novo nalogo in ponovno smo podali opozorilo in poziv k 
zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.
Prav tako se občinskim inšpekcijskim službam nalaga nove 
obveznosti, zato smo pozvali, da se za izvajanje dodatnih 
nalog zagotovijo ustrezna finančna sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije oz. se ohrani dosedanja ureditev.
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4329
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4337
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PRIPOMBA K PREDLOGU UREDBE 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
UREDBE O IZVAJANJU PODIKREPA ZA 
ŠIROKOPASOVNO INFRASTRUKTURO, 
VKLJUČNO Z NJENO VZPOSTAVITVIJO, 
IZBOLJŠANJEM IN RAZŠIRITVIJO, 
PASIVNO ŠIROKOPASOVNO 
INFRASTRUKTURO TER 
ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO 
ŠIROKOPASOVNEGA INTERNETA 
IN REŠITEV V ZVEZI Z e-UPRAVO IZ 
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014–2020
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe k navedeni 
Uredbi, ki v svojem 2. členu določa spremembo 15. 
točke 8. člena, kjer se spreminja zračna linija od bele 
lise do mesta, kjer je priklop možen, ob predpostavki, 
da na tej razdalji ni ovir za izgradnjo povezave s hitrostjo 
najmanj 100 Mb/s. Predlaga se sprememba iz 200 m na 
400 m zračne linije. Menimo, da bi razdalja morala ostati 
nespremenjena, saj bi s tem lahko posamezna gospodin-
jstva ostala brez povezave. Kako pomemben je dostop do 
širokopasovnega interneta pa se je izkazalo v času epidemije 
s COVID-19, ko gospodinjstva še vedno nimajo dostopa 
do širokopasovnega interneta.

9  VPRAŠANJA OBČIN

ZAPIS V PRODAJNI POGODBI

Vprašanje:
»Na	vas	naslavljamo	vprašanje	v	zvezi	z	ustreznostjo	zapisa	
v	prodajnih	pogodbah	in	to	skladno	z	32.	členom	ZIPRS.	
Zakon	 navaja,	 da	 je	 plačilni	 dan	 30.	 dan,	 ki	 začne	 teči	
naslednji	dan	po	prejemu	listine,	ki	je	podlaga	za	izplačilo.	
Vprašaje	je	ali	se	šteje	prodajna	pogodba,	kot	listina	po	32.	
členu	 ZIPRS,	 šele	 ko	 je	 overjena	 ali	 se	 šteje	 pri	 stavbnih	
zemljiščih,	 da	nastane	 to	 listina,	 ki	 zavezuje	 za	 plačilo,	 s	
podpisom	obeh	pogodbenih	strank,	pri	kmetijskih	zemljiščih,	
pa	ko	je	izdana	pravnomočna	odločba	pristojne	upravne	enote	
o	odobritvi	pravnega	posla.«

Odgovor:
Na splošno bi lahko zavzeli stališče, da je plačilni rok po 
32. členu ZIPRS2122 v postopkih nakupa nepremičnine, 
kjer je občina kupec, vezan na trenutek podpisa zadnje 
pogodbene stranke ne glede na vrsto nepremičnine, ki je 
predmet nakupa.
Vendar pa hkrati opozarjamo, da za prenos lastninske prav-
ice na nepremičnem premoženju ne zadostuje le sklenjen 
pravni posel med strankama, temveč tudi overjen podpis 
na zemljiškoknjižnem dovolilu. Z obligacijsko-pravno 
pogodbo se sicer ustvari obveznost (obstoj terjatve) ozi-
roma pravni naslov za prenos lastninske pravice, vendar 
pa le-ta začne učinkovati šele ko prodajalec izstavi in izroči 
kupcu zemljiškoknjižno dovolilo z vsebino, določeno v 23. 
členu SPZ, na katerem je prodajalčev podpis overjen. Ker 
pogodba kot zavezovalni pravni posel ustvarja obveznost 
prenesti lastninsko pravico, ima kupec iz tega naslova 
sicer vse podlage za (sodno) izterjavo izpolnitve te ob-
veznosti, če mu prodajalec ne izroči overjenega podpisa na 
zemljiškoknjižnem dovolilu, vendar pa menim, da bi bilo 
glede na splošno uveljavljeno javnofinančno načelo, načelo 
učinkovitosti in gospodarnosti, katerega je občina dolžna 
spoštovati pri izvrševanju proračuna, potrebno ob tem tudi 
izvesti presojo o učinkovitosti uporabe resursov in s tem 
povezanimi stroški, ki jih prinaša izvedba plačila na 30. 
dan brez sočasnega razpolaganja z overjenim podpisom na 
zemljiškoknjižnem dovolilu, ter izsledke te presoje prim-
erjati s potencialnimi stroški (na primer globa po 3. točki 
108. člena ZJF), ki bi jih lahko povzročilo plačilo po 30. 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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dnevu ob predpostavki, da občina razpolaga z veljavnim 
razpolagalnim pravnim poslom. V kolikor gre tehtanje v 
prid slednjemu, bi bilo smiselno dopustiti, da se v pogodbo 
o nakupu nepremičnine vnese določba kot je predlagana 
spodaj, s tem da je plačilo po 30-dnevnem roku možno 
zgolj in samo, če občina do tega dne ne uspe pridobiti 
veljavnega razpolagalnega pravnega posla, torej overjenega 
podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu ne glede na vrsto 
nepremičnine (stavbno ali kmetijsko), saj je overitev po 
22. členu ZKZ možna šele po odobritvi pravnega posla s 
strani upravne enote.

DODATEK ZA DELO V RIZIČNIH 
RAZMERAH

Vprašanje:
»Prosili	bi	za	posredovanje	pravne	podlage,	ki	ureja	dodatek	
za	delo	v	rizičnih	razmerah	za	zaposlene	v	vrtcih.	Vem,	da	
je	 to	11.	 točka	39.	 člena	KPJS.	Poznate	morda	 še	kakšen	
drug	predpis?«

Odgovor:
Seznam predpisov:
1. razlaga KPJS (Uradni list RS, št. 48/2020),
2. 123. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 
– ZDUOP)

3. Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov 
iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omi-
litev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 187/20)

10  VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

60. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 60. redni seji sprejela tri odloke s področja 
zajezitve epidemije s COVID-19. Tako se v šole vračajo 
dijaki, osnovnošolci od 6. razreda dalje pa bodo morali 
obvezno nositi maske tudi v matičnih učilnicah. Vlada 
RS pa se je seznanila tudi s tremi poročili – Poročilom 
glede opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata 
RS v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilom o 
izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in 
Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
(SARS-CoV-2).  

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih 
Z Odlokom se je začasno prepovedalo zbiranje ljudi v: 
•	 glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega 

pouka,
•	 višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravl-

janje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, 
laboratorijskih vaj in individualnega pouka (na primer 
klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo up-
orabo specializirane opreme in inštrumentov),

•	 študentskih domovih, razen v primeru študentov, 
ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, 
študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih 
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih 
razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča 
ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, labora-
torijske vaje in individualni pouk 

•	 ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, 
razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev 
do največ deset udeležencev,   laboratorijskih vaj in 
individualnega pouka.

Novi odlok ne prepoveduje več zbiranja ljudi v srednjih šolah 
in dijaških domovih.  Določena je obveznost tedenskega 
testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi 
HAG), opredeljeno pa je tudi, kdaj  zaposlenim testiranja 
ni potrebno opraviti

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3281
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Odlok o spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Strokovna svetovalna skupina za COVID-19 pri 
Ministrstvu za zdravje je predlagala, da je uporaba zaščitnih 
mask za učence od 6. razreda osnovne šole oziroma od 
dopolnjenega 12. leta dalje in dijake v vseh razredih sred-
nje šole obvezna. Prav tako je predlagala, da je uporaba 
zaščitnih mask za učitelje v osnovnih šolah in profesorje 
v srednjih šolah obvezna. Ostale odločbe odloka ostanejo 
enake in se ne spreminjajo. 

Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih
Z Odlokom se je podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukre-
pov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja 
nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost 
ukrepov, ki jih vsebujejo. Tako se je do 12. marca 2021 
podaljšala veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
•	 Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji,
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 

kinematografskih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji,

•	 Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,

•	 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in pre-
povedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2;

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov 

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

•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,

•	 Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja 
o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav. 

Celoten povzetek 60. redne seja Vade RS je na voljo TU.

61. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 61. redni seji izdala dva odloka iz 
t.i. COVID vsebin in ministrstvom razporedila 
proračunska sredstva za kritje obveznosti iz naslova 
interventnih ukrepov zaradi COVID-19. Prav tako je 
Vlada RS sprejela  Uredbo o spremembah in dopolnitvi 
uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) 
o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih 
zrakoplovov ter Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnov-
ljivih virih energije v prometu. Vlada RS je sprejela tudi 
spremembe Letnega načrta razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2021.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Ponovno so se vzpostavile kontrolne točke na cestnih 
povezavah na notranjih mejah, spremembe so bile na 
seznamu rdečih držav ter pri izjemah za vstop v državo 
brez karantene in brez negativnega izvida testa. Novost 
je bila tudi možnost prekinitve karantene šele peti dan 
po napotitvi. 
Oseba, ki je prihajala iz držav oziroma administrativnih 
enot držav na rdečem seznamu, je bila napotena v karan-
teno na domu, razen če je ob vstopu v Slovenijo predložila: 
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo 

verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni bil starejši 
od 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi 
članici Evropske unije ali državi članici schengenskega 
območja ali pri organizacijah oziroma pri posamezni-
kih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo 
in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne 
in so objavljeni na spletni strani NLZOH,

2. negativni rezultat hitrega antigenskega testa (HAG 
test) na virus SARSCoV-2, ki ni bil starejši od 24 ur 
od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici 
Evropske unije ali državi članici schengenskega 
območja, 

3. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa 
HAG, ki je bil starejši od 21 dni, vendar ne starejši 
od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela 
COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev ali 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4290
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4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim se 
dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva 
proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem 
dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, ozi-
roma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca 
AstraZeneca najmanj 21 dni. 

Vstop v Slovenijo se je brez napotitve v karanteno na domu 
dovolil tudi devetim kategorijam oseb, ki so prihajale iz 
države ali regije na rdečem seznamu: 
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju 

mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje 
s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega pre-
voza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih 
voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje 
meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti 
blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 
2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je 
mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec; 

2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gos-
podarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet 
v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu 
v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz 
Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v 
Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije; 

3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in zapusti 
Slovenijo najkasneje v šestih urah po vstopu; 

4. osebi z diplomatskim potnim listom; 
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali 

pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti 
Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in 
predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije 
ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge 
države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče; 

6. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali 
sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstven-
emu osebju v tem vozilu; 

7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj 
z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno 
na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo; 

8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, 
policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne 
prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi po-
sledic elementarnih nesreč; 

9. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu 
državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v 

tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni 
poti v tujini.

Vstop v Slovenijo se je brez napotitve v karanteno na domu 
dovolil tudi petim kategorijam oseb, iz države ali regije 
na rdečem seznamu, če so predložile negativni rezultat 
PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši 
od sedem dni od dneva odvzema brisa: 
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, 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 in se 
vrača v 14 urah po prehodu meje;

2. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi 
vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno ra-
ziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije 
ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi 
dokazili. Če je oseba iz te točke mladoletna ali iz drugih 
razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi 
pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora 
čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

3. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji 
in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na 
zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko 
pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta 
skupaj; 

4. državljanu države članice Evropske unije ali schengen-
skega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske 
unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal 
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 
oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in 
stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu 
ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali 
je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje 
in premoženje, in se čez mejo vrača v 12 urah po 
prehodu meje; 

5. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem 
območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja 
državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja 
kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez 
mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje. 
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Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Z namenom, da se je omejilo gibanje prebivalstva ter zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada 
izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in proda-
janja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 
Podaljševalo se je obdobje veljavnosti obstoječega odloka, 
kar pomeni, da so se izjeme v statističnih regijah z bolj 
ugodno epidemiološko sliko ohranile. Zaradi poslabšanih 
epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji 
so se ohranile izjeme na način, kot je določeno za rdečo 
fazo sproščanja ukrepov.
Dodatno pa se je sproščala gostinska dejavnost priprave jedi 
in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov 
v statističnih regijah z ugodno epidemiološko sliko, kot je 
določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Ti regiji sta 
bili Posavska statistična regija in Jugovzhodna Slovenija. 

Razporeditev sredstev državnega proračuna
Vlada je MDDSZ zagotovila skoraj 44 milijonov evrov za 
pokritje obveznosti po 26. členu Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Omenjeni 
člen določa, da ima delavec v času začasnega čakanja na 
delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico 
do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti 
zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. Sredstva bodo 
namenjena za povrnitev nadomestila plač 12.751 deloda-
jalcem za 56.498 zaposlenih za januar 2021.
Vlada je MDDSZ razporedila skoraj 500 tisoč evrov za za-
gotovitev sredstev na podlagi 97. člena Zakona o intervent-
nih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije. Sredstva bodo namenjena za izplačilo začasnega 
denarnega nadomestila 910 brezposelnim osebam, in so 
januarja izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju 
od oktobra 2020 do februarja 202. 
Za namen izvajanja in financiranja kreditov za mikro, 
mala in srednje velika podjetja, ki jih bo izvajal Javni 
sklad Republike Slovenije za podjetništvo je vlada MGRT 
prerazporedila dobrih 87 milijonov evrov. S krediti bo 
zagotovljeno hitro in ugodno financiranje za omilitev 
in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 in s tem povezane gospodarske krize, ki je močno 
vplivala na slovenska podjetja. 

V skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je 
vlada proračunskim uporabnikom razporedila dobrih 47 
milijonov evrov. Na podlagi omenjenega člena se sredstva 
za financiranje dodatka po 39. členu Kolektivne pogodbe 
za javni sektor delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo 
v državnem proračunu. Pristojni resor oziroma občina 
ustrezne podatke za financiranje navedenega dodatka 
za svoje zaposlene (neposredni uporabnik) in ločeno za 
upravičence pri posrednih uporabnikih (javni zavodi, 
skladi in agencije), ki glede na ustanoviteljstvo spadajo v 
njihovo pristojnost, posredujejo Ministrstvu za finance. 
Višina razporeditev je predlagana na podlagi podatkov 
oziroma zahtevka posameznega uporabnika in se nanašajo 
na oktober, november in december 2020.
Prav tako na podlagi 123. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19, je vlada MDDSZ razporedila dobra dva 
milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo 
dodatka iz 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sek-
tor, in sicer 52 zasebnim izvajalcem socialnega varstva, 
ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, in so 
januarja izstavili zahtevke za izplačilo dodatkov v obdobju 
od 19. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. 
V okviru finančnega načrta MIZŠ je vlada prerazpore-
dila dobrih 756 tisoč evrov. S predlagano prerazporedit-
vijo se bodo zagotovila manjkajoča sredstva na področju 
izobraževanja odraslih. S 1. januarjem 2021 je začel veljati 
Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in 
izvajanje javne službe na področju izobraževanja  odras-
lih, ki uvaja javno službo. Ta predstavlja novost na 
področju izobraževanja odraslih in pomeni zagotovitev 
stabilnega izvajanja in financiranja svetovalne dejavnosti 
v izobraževanju odraslih. S prerazporeditvijo 15 tisoč evrov 
pa se Slovenskemu šolskemu muzeju zagotavljajo sredstva 
za nemoteno delovanje in pokrivanje obveznosti iz naslova 
tekočega poslovanja in obratovanja. 
V okviru finančnega načrta MIZŠ se prerazporeja tudi 
dobrih  532 tisoč evrov. Sredstva se bodo namenila za 
pokritje obveznosti na podlagi 132. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19. Ta določa, da učencem in dijakom 
lokalna skupnost, v kateri imajo stalno prebivališče oziroma 
začasno prebivališče, organizira brezplačni topel obrok v 
času izobraževanje na daljavo. Brezplačni topli obrok pri-
pada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 



24

Marec 2021

dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge 
za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila 
ne presega 382,82 eura (3. dohodkovni razred otroškega 
dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne štipendije). 
Brezplačen topel obrok pripada tudi učencem in dijakom, 
ki so nameščeni v rejniško družino.
MIZŠ je vlada zagotovila skoraj 1,17 milijona evrov za 
pokritje obveznosti po 130. členu Zakona o intervent-
nih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 in dobrih 496 tisoč evrov za pokritje ob-
veznosti po 84. členu Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. 
130. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa, da 
se študentskim domovom na podlagi prejetih zahtevkov 
krijejo stroški iz državnega proračuna za obdobje od 26. 
oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Na podlagi 84. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 pa se dijaškim domovom 
za mesec december 2020 krijejo stroški tekočega delovanja, 
zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva, pridobljena 
iz naslova interventnih ukrepov. 

Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe 
o izvajanju izvedbene uredbe Komisije 
(EU) o pravilih in postopkih za upravljanje 
brezpilotnih zrakoplovov
Uredba določa geografska območja, v katerih so operacije 
sistemov brezpilotnih zrakoplovov zaradi zagotavljanja le-
talske varnosti prepovedane. Geografsko območje v drugi 
alineji prvega odstavka 5. člena uredbe o izvajanju je geo-
grafsko območje, ki je določeno iz razlogov zagotavljanja 
letalske varnosti. 
S to uredbo se spremeni ta vsebinsko napačni zapis. S to 
uredbo se spremenijo in dopolnijo še prehodne določbe 
z  natančnejšo opredelitvijo glede geografskih območij za 
imetnike dovoljenj oziroma potrdil, izdanih na podlagi 
Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov za čas, v 
katerem so dovoljenja oziroma potrdila še lahko veljavna, 
to je do 1. 1. 2022.

Spremembe Letnega načrta razpolaganja z 
državnimi gozdovi za leto 2021
S Spremembami Letnega načrta razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2021 se v Letni načrt razpolaganja z 
državnimi gozdovi za leto 2021, ki ga je Vlada RS sprej-
ela na redni seji 4. februarja 2021, vključujeta dva posla 

prodaje, ki predvidevata prodajo skupno 11 zemljišč, v 
skupni površini 4,27 ha.
Celoten povzetek 61. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

62. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 62. redni seji za 30 dni podaljšala epi-
demijo in sprejela še štiri odloke v zvezi z zajezitvijo 
epidemije s koronavirusom COVID-19. prav tako je 
potrdila besedilo novele Zakona o nalezljivih boleznih 
in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzo-
rov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v 
zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilo o izvajanju 
nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 in Poročilom o 
ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Epidemija podaljšana za 30 dni
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o 
številu okuženih soočamo z nadaljevanjem drugega vala 
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 viru-
som SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, 
razglasitev epidemije na celotnem območju Republike 
Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma pre-
segajo 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. 
Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih 
zadevah
Z odlokom se določajo začasni ukrepi pri vodenju up-
ravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah. Z 
odlokom se določi, da se vloge lahko vlagajo brez kvali-
ficiranega elektronskega podpisa in način identifikacije v 
teh primerih, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) 
vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko 
izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih de-
janj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregle-
dovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, 
dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4292
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se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi 
razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče 
izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje 
roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v 
postavljenem roku.
Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu in bo veljal do konca epidemije, vendar najdlje tri 
mesece.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Strokovna skupina ni sledila predlogu ministra za notranje 
zadeve za skrajšanje epidemiološke ure, zato ta ostaja v vel-
javi. Strokovnjaki so bili mnenja, da je epidemija še vedno 
v takem obsegu in bo Vlada RS o skrajšanju epidemiološke 
ure odločala v naslednjih 14 dneh. Prav tako strokovna 
skupina ni podprla predloga, da se dvolastniki, za katere je 
zahtevano tedensko testiranje, izvzamejo, kar pomeni, da 
se je tako za njih kot za druge izjeme zahteva za testiranje 
začela uporabljati 15. marca 2021.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
Novela Zakona o nalezljivih boleznih uvaja karanteno na 
domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne glede na to, ali 
je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Policije ali na drug način. Novela 
tudi določa evidence, potrebne za nadzor in določa neiz-
vajanje karantene na domu kot prekršek. S tem varujemo 
zdravje vseh prebivalcev Slovenije in preprečujemo nad-
aljnje širjenje COVID-19, vključno z novimi različicami 
virusa SARS-CoV-2.
Celoten povzetek 62. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

63. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 63. redni seji sprejela Uredbo o spre-
membah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja 
pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter 
pogojev za strateško investicijo, Dolgoročno strategijo 
energetske prenove stavb do leta 2050 in poslovno poli-
tiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije do leta 
2025. Sprejet je bil tudi sklep o uvrstitvi projektov v 

Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 in 
določeno besedilo Predloga Resolucije o spremembah 
in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do 
leta 2030. Prav tako pa je Vlada RS začela z obravnavo 
Predloga zakona o debirokratizaciji, ki jo bo nadaljevala 
predvidoma na naslednji seji.

Dolgoročna strategijo energetske prenove 
stavb do leta 2050
Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 
2050 je urejena v 9. členu Zakona o učinkoviti rabi en-
ergije, kjer vlada na predlog Ministrstva za infrastrukturo 
sprejme Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda 
obstoječih javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovan-
jskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen 
stavbni fond do leta 2050.
Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 
2050 (DSEPS 2050) se nanaša na opredeljuje pristope 
in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda 
do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna 
cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem 
energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije 
(NEPN). Strategija tako opredeljuje in nadgrajuje 
obstoječe in nove ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi.

Poslovna politika Stanovanjskega sklada do 
leta 2025
Poslovna politika SSRS 2021–2025 predstavlja ključne 
strateške usmeritve delovanja sklada, prikaz realizacije pred-
hodne poslovne politike SSRS (2017–2020) ter skladno z 
Zakonom o javnih skladih (ZJS-1) tudi prikaz predvidenih 
dejavnosti, programov in nalog za posamezna področja in 
ukrepe v tem obdobju, in sicer tudi glede na usmeritve ter 
cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 
2015–2025 (ReNSP15–25), njenem drugem – zadnjem 
srednjeročnem obdobju od leta 2021 do leta 2025.
V ZJS-1 je določeno, da javni sklad posluje skladno s 
poslovno politiko za srednjeročno obdobje, ki jo na 
predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta 
sprejme ustanovitelj. Poslovna politika javnega sklada mora 
vsebovati osnovne smernice glede ciljnih skupin prejem-
nikov spodbud za pravne in fizične osebe oziroma pomoči 
za fizične osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v 
naslednjih poslovnih letih, merljivih kazalcev rezultatov 
delovanja sklada ter vrednosti in strukture naložb javnega 
sklada.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/62._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.3.2021.pdf


26

Marec 2021

Predlog Resolucije o spremembah in 
dopolnitvah Resolucije o nacionalnem 
programu razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji za obdobje do leta 2030
Na področju cest je bila npr. namesto predvidenih rekon-
strukcij določena izvedba novogradnje kot najustreznejšega 
ukrepa z večine presojanih vidikov. Poleg tega je pri 
spremembi nosilcev izvajanja ukrepov pomembno, da je 
obsežnejše novogradnje treba načrtovati kot cestninske 
ceste, saj financiranje zgolj s proračunskimi sredstvi ne 
omogoča izvedbe finančno zahtevnih investicij. Poleg tega 
je treba zagotoviti zvezni potek in enaka izhodišča na ce-
lotnem poteku oz. na vseh odsekih novo načrtovanih cest.
Na področju železnic je treba pospešiti vlaganja v razvoj 
regionalnih prog. Te so skupaj z jedrnim omrežjem zelo 
pomembne za zagotavljanje trajnostnih ciljev Republike 
Slovenije. K zmanjševanju vplivov na okolje zaradi pro-
meta lahko pomembno prispevamo z ustreznim omrežjem 
regionalnih železniških prog.
Na področju trajnostne mobilnosti je treba prednostno 
načrtovati infrastrukturne ureditve, ki bodo prispevale k 
zagotavljanju pogojev za večjo uporabo vseh oblik tra-
jnostne mobilnosti in da se okrepi razvoj javnega potniškega 
prometa ter da se spodbujajo rešitve za oblike mobilnosti, 
ki bi nadomestile osebna vozila in rešitve za ostale oblike 
mobilnosti. V nasprotnem primeru doseganje dolgoročnih 
pravno zavezujočih ciljev Slovenije na področju podnebnih 
sprememb brez tovrstnih ukrepov na področju prometa 
ne bo mogoče.
Celoten povzetek 63. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

64. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 63. redni seji sprejela spremembe v šestih 
odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19 in odločila 
o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v 
letošnjem državnem proračunu. Vlada RS pa se je na 
seji seznanila tudi s poročili pristojnih služb glede 
opravljenih nadzorov v zvezi z epidemijo, o izvajanju 
nadzora cepljenja proti koronavirusu COVID-19, o 
ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
Z Odlokom se je podaljšalo obdobje veljavnosti trenutnega 
odloka. Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah 
so se ohranile, iz rdeče v oranžno fazo pa sta je prešla 
Obalno-kraška statistična regija.
Med že obstoječe rumene statistične regije, kamor sta 
spadali Posavska in Jugovzhodna Slovenija, se je uvrstila 
tudi Primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da se je 
tudi v njej sprostila gostinska dejavnost priprave jedi in 
pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni 
COVID-19, trenutno epidemiološko situacijo v državi 
in sproščanje ukrepov na drugih področjih (na primer 
odprtje osnovnih in srednjih šol, odprtje številnih ser-
visnih dejavnosti in trgovin, odprave nekaterih omejitev 
oziroma prepovedi glede gibanja in zbiranja), prepoved 
ne velja za knjižnice, arhive, muzeje in galerije ter storitve 
ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez orga-
niziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah 
z nepremično kulturno dediščino.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
Obalno-kraška statistična regija je postala oranžna regija, 
zato so se odpravile vse omejitve glede gibanja med to 
regijo in drugimi regijami. Dovolilo se je tudi zbiranje 
(druženje) do deset ljudi, tako kot že veljalo v vseh drugih 
regijah.
Ostala je omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. 
uro.

Odlok o spremembah Odloka o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih 
Na podlagi mnenja Strokovne skupine pri Ministrstvu za 
zdravje se je s spremembami odloka v glasbenih šolah poleg 
izvedbe individualnega pouka dovolilo izvajanje tudi pouk 
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baleta in sodobnega plesa, pri tem pa je morala biti med 
udeleženci zagotovljena vsaj 2 metra medsebojne razdalje.
Celoten povzetek 64. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

65. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 65. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o debirokratizaciji, sprejela tri odloke v zvezi 
z ukrepi za zajezitev epidemije s COVID-19 in znotraj 
ministrstev prerazporedila sredstva, med drugim tudi 
zaradi ukrepov povezanih s COVID-19.

Predlog Zakona o debirokratizaciji
Cilj predloga zakona je izboljšati konkurenčno poslovno 
okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen 
predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje 
državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati 
k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, 
kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.
Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je ses-
tavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez 
sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo 
ureditev na več ministrskih resorjih.
V drugem delu se dosledno udejanja spoštovanje 154. 
člena Ustave, ki objavo v uradnem listu zahteva tudi pred 
prenehanjem veljavnosti državnih predpisov in vzpostavlja 
mehanizem prečiščevanja pravnega reda, ki bo preprečeval 
kopičenje predpisov, ki se zaradi poteka časa ali družbenih 
ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi 
izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi 
drugega vala epidemije COVID-19
Odlok določa upravičence, pogoje in postopke dodelitve 
nadomestila za izpad dohodka v proizvodnji vina, ki je 
zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja 
obsega prodaje zaradi drugega vala epidemije.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi 
izpada dohodka nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji zaradi posledic 
epidemije COVID-19
Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. 9. 
2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji.
Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v 
višini 30 odstotkov za obdobje od 1. oktobra 2020 do 
31. januarja 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. oktobra 
2019 do 31. januarja 2020.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Med izjeme za vstop v državo brez karantene (in brez nega-
tivnega izvida testa) se dodajo tudi otroci, mlajši od 13 let, 
ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti 
v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v 
Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega 
območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
Prav tako je za pripadnike služb zaščite in reševanja, 
zdravstva, policije, gasilcev ali drugo osebo, ki izvaja hu-
manitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi 
posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 
urah po prehodu meje, črtana obveznost testiranja s PCR 
ali HAG testom po prihodu v Slovenijo.
Celoten povzetek 65. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

66. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 66. redni seji sprejela Uredbo o ocen-
jevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic 
epidemije COVID-19, izdala pet odlokov in dva sklepa 
z zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se sez-
nanila s poročili o nadzorih pristojnih služb. Vlada RS 
se je seznanila z informacijo o aktivnostih ter nastalih 
intervencijskih stroških Rdečega križa Slovenije pri 
preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 od oktobra 
do konca leta 2020 ter sprejela četrto verzijo nacionalne 
strategije cepljenja proti COVID-19. Vlada RS je sprej-
ela Letni program izobraževanja odraslih Republike 
Slovenije za leto 2021 in mnenje k predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. 
Podano je bilo tudi soglasje k predlogom amandmajev 
k Stanovanjskemu zakonu, k predlogu amandmaja k 
dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah ter k predlogom amand-
majev k noveli Zakona o tujcev. Prav tako pa je Vlada 
je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/64._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.3.2021.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/65._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18.3.2021.pdf
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dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in sprejela Poročilo 
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za 
obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020.

Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev 
za leto 2020 zaradi posledic epidemije 
COVID-19
V letu 2020 javni uslužbenci niso opravljali dela tudi 
iz drugih razlogov, na katere je vplivala epidemija 
COVID-19 (zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je 
posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in 
šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda 
na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s 
sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo 
ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2).
Pri postopku ocenjevanja za leto 2020 se bodo tako 
ocenili tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili v letu 2020 
odsotni več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, 
višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi 
zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali 
nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega 
prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi 
odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom 
SARS-CoV-2. Ti javni uslužbenci se za leto 2020 ocenijo 
v 30 dneh od uveljavitvi te uredbe.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v 
Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta 
negativni rezultat HAG testa.
Ostaja pa sedemdnevni negativni rezultat HAG testa 
med dokazili za vstop v Slovenije za pet kategorij  - dnevni 
delovni migrant, dnevni šolar, starejši od 13 let, oseba, ki 
prevaža dnevnega šolarja, oseba, naročena na zdravstveno 
storitev v Sloveniji, in oseba, ki prihaja iz druge članice 
Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je oprav-
ljala varstvo in pomoč.
Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmej-
nem območju za prestop meje ne bodo potrebovali 
sedemdnevnega negativnega testa. Tako se vstop v 
Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi 
dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju 
ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo 

s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-
gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih 
urah po prehodu meje.

Odlok o spremembah in dopolnitvi 
Odloka o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Tri statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Koroška 
so obarvane rdeče. V teh regijah se zato ponovno uvede 
omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje 
med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). 
Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami 
je prepovedano v obe smeri.

Informacija o aktivnostih Rdečega križa 
Slovenije na področju zaščite, reševanja in 
pomoči ter nastalih intervencijskih stroških 
pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2
Od 19. oktobra do 31. decembra 2020 je pri aktivnostih 
na področju zaščite in reševanja sodelovalo 17.660 pri-
padnikov RKS, od tega 2.775 bolničarjev, ki so izvajali 
naloge v bolnišnicah in v najbolj obremenjenih domovih 
za starostnike.
Pri izvajanju dejavnosti RKS za obvladovanje epidemije 
COVID-19 so v obravnavnem obdobju nastali stroški: za 
nadomestila osebnih dohodkov za bolničarje, povračila 
potnih stroškov, zavarovanj, stroški dela oz. dodatkov 
zaposlenim na RKS, goriva, prehrane, nakupa zaščitnih 
sredstev, telefonije ter objav in nadzora nad izvajanjem 
dejavnosti.
Skupni stroški za obdobje od  19. oktobra 2020 do 31. 
decembra 2020 znašajo 152.785,66 evrov.

Četrta verzija nacionalne strategije cepljenja 
proti COVID-19
Zaradi širjenja novih oblik koronavirusa SARS-CoV-2 se 
spreminjajo prednostne skupine za cepljenje, in sicer:
1. zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zapo-

slene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki 
sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege 
pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) 
ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ;

2. osebe stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični 
bolniki ne glede na starost;
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3. zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v 
neposreden stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, 
diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih minis-
trstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplo-
matski predstavniki v RS, pripadniki Slovenske vojske, 
ki odhajajo na mirovne misije na tuje, udeleženci 
Olimpijskih iger;

4. osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 
18 do 64 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih 
kroničnih bolnikov);

5. poslanci DZ in državni svetniki DS (in del stro-
kovnih služb), Vlada in zaposleni na ministrstvih, ki 
izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade, 
Predsednik RS in Urad Predsednika republike, župani 
in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in za-
posleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje 
pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito 
in reševanje ter policiji in slovenski vojski;

6. zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, 
farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske 
dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja 
okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij 
in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, 
nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in 
prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo 
neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim 
od drog, in drugim ranljivim skupinam in

7. ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Soglasje k predlogu amandmaja k 
dopolnjenemu Predlogu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
Amandma je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor 
(MOP).  MOP je predlagal črtanje 4. člena novele, in 
sicer zato, da se prepreči dodatna tveganja za onesnaženje 
pitne vode.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu
S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu 
se poenostavlja administrativne postopke za izvajanje 
kmetijskih ukrepov, predlaga vzpostavitev sistematičnega 
spremljanja stanja kmetijskih tal in določa, da se prenos 
kmetijskega gospodarstva v obdobju po datumu za oddajo 
zbirne vloge upošteva le v primeru višje sile ali prenosa 
lastništva.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 za obdobje od januarja 
2014 do konca decembra 2020
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je 
do konca decembra 2020 na terenu izvajalo za 2,69 mili-
jarde evrov oziroma 88 odstotkov programov in projektov. 
Po izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega 
proračuna upravičencem izplačanih za 1,59 milijarde ev-
rov (EU del), kar predstavlja 52 odstotkov razpoložljivih 
sredstev. Do konca decembra je Slovenija certificirala za 
1,57 milijarde izdatkov oziroma v Bruselj posredovala za 
51 odstotkov zahtevkov za plačilo.
Celoten povzetek 66. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

67. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 67. redni seji sprejela 13 odlokov v 
zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sklepe glede 
opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave. 
Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. 
aprila 2021.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih.
Prepoved zbiranja velja v vrtcih, osnovnih šolah, razen v 
oddelkih prilagojenega in posebnega programa, v glasbenih 
šolah, v srednjih in višjih strokovnih šolah, v dijaških 
domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki 
jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena 
vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter mladoletnikov brez 
spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite ozi-
roma s priznano mednarodno zaščito, v organizacijah za 
izobraževanje odraslih, v študentskih domovih, razen v pri-
meru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem 
domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih 
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer 
onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter na uni-
verzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/66._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.3.2021.pdf
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Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov
Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne 
vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo:
•	 vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in 

svetovni razred), gre za skupaj 538 športnikov, ki so s 
svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo 
vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila 
nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

•	 športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, 
registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani 
državnih reprezentanc.

Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost na prostem, 
v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji 
družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Pri tem mora 
biti zagotovljena ustrezna razdalja.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi 
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
S tem odlokom se zaradi poslabšanja epidemiološke situ-
acije v Republiki Sloveniji uvaja prepoved gibanja oziroma 
prehajanja med statističnimi regijami, omejitev gibanja v 
nočnem času in prepoved zbiranja ljudi.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
V odloku so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven 
kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, 
vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, 
dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter 
vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen 
dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki 
šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, 
če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega 
območja.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja 
blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:
1. lekarne,
2. bencinske servise,

3. finančne storitve,
4. pošto,
5. dostavne službe,
6. 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,

7. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve po-
pravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkan-
izerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske 
delavnice, delavnice za popravilo koles),

8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 
hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se 
opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, 
da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja 
ureditev, krovska dela, fasaderska dela),

9. osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, 
vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 
5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane 
in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

10. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in 
zdravja.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije
Z Odlokom se začasno omeji izvajanje javnega prevoza 
potnikov na ozemlju Republike Slovenije in prepove pre-
voz potnikov po morju in celinskih vodah ter obratovanje 
žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.
Celoten povzetek 67. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

183. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 183. dopisni seji sprejela spremembe 
zakona o izvrševanju proračunov, spremembe Odloka 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/67._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26.3.2021.pdf
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širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (ki določa, da 
zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne 
vzgoje in pouku športa) ter spremembo Poslovnika 
Vlade Republike Slovenije.

Spremembe zakona o izvrševanju 
proračunov
Vlada je sprejela spremembe Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. 
Sprejete rešitve bodo omogočile tekoče in nemoteno 
izvrševanje državnih proračunov v letošnjem in prihod-
njem letu.
S predlaganimi spremembami je vlada določila izjeme od 
omejitev prevzemanja obveznosti državnega proračuna. 
Na podlagi sprejetih rešitev se bodo lahko sklepale tiste 
večletne pogodbe za investicije v Slovenski vojski, ki so 
predvidene s splošnim dolgoročnim programom op-
remljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim 
obrambnim programom za njegovo izvedbi. Za navedene 
investicije je zaradi zahtevnih vojaških sistemov predviden 
dobavni rok tudi 18 mesecev in več od datuma podpisa 
pogodbe. Poleg tega so predvidene dobave, zaradi večjih 
vrednosti projekta ter dinamike proizvodnje, praviloma 
razdeljene v daljše časovno obdobje (2-3 leta od prve 
dobave), saj celotne investicije ni mogoče finančno izvesti 
v enem proračunskem letu.
Spremembe zakona prinašajo tudi možnost zaposlovanja v 
tistih primerih, kadar se sredstva za plače zaposlenih zagot-
avljajo iz tržne dejavnosti, sredstev raziskovalnih projektov 
in programov ter sredstev za projekte in programe, namen-
jene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in 
znanosti. To pomeni, da se sredstva za plače za zaposlene, 
ki bodo naloge opravljali na navedenih projektih in pro-
gramih, ne zagotavljajo iz proračuna države.

Odlok o spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
S predlaganima spremembama se je podaljšala veljavnost 
Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in določa, da 
zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne 
vzgoje in pouku športa.

Spremembe Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije
Poslovnik Vlade RS se spreminja v delu, ki govori o 
pooblaščenih predlagateljih vladnega gradiva, in sicer se s 
spremembo širi krog pooblaščenih predlagateljev.

184. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 184. dopisni seji sprejala posodo-
bljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, 
verzija III.
Vlada RS je 3. decembra 2020 sprejela nacionalno strate-
gijo cepljenja proti COVID-19. Zaradi novih okoliščin je 
bila strategija 1. marca 2021 posodobljena.
Zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s ce-
pivi in uskladitve dela besedila s PKP7, je vlada obstoječo 
strategijo ponovno posodobila in sicer:
•	 poglavje o financiranju je dopolnjeno z besedilom iz 

PKP7 tako, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo 
stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in 
ne samo za državljane Republike Slovenije,

•	 v prilogi 2 so posodobljeni podatki o cepivih (v skladu 
z informacijami Javne agencije Republike Slovenije za 
zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP),

•	 v prilogi 3 je med cepilne centre dodan Onkološki 
inštitut Ljubljana,

•	 v prilogi 6 je med prednostne skupine za cepljenje v 
peti alineji poleg policije dodana tudi Slovenska vojska.

Posodobljena strategija je dostopna TU. 

186. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 186. dopisni seji do 18. aprila 2021 
podaljšala ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih 
pravil na področju davčne izvršbe.

Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju 
ukrepa odloga izvršbe
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi po-
sledic drugega vala epidemije COVID-19 v 121. členu 
določa ukrep odloga izvršbe za dolžnike, ki so fizične 
osebe, ki lahko velja do 31. januarja 2021, vlada pa ga 
lahko podaljša za obdobje treh mesecev, kadar ugotovi, 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Novice/Nac-Strategija-cepljenja-proti-covid-19-verzija-III.doc
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da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov 
sprejem.
Vlada je ukrep odloga izvršbe že podaljšala do 17. marca 
2021, do dne, ko je bila razglašena epidemija. Ob izteku 
ukrepa vlada ugotavlja, da glede na razmere in dejansko 
stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil 
določen ukrep odloga izvršbe. Zato se ukrep odloga izvršbe 
ponovno podaljšuje, in sicer do 18. aprila 2021 – do 
dne, ko je razglašena epidemija, v skladu z Odlokom 
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije.

Sprememba Sklepa o podaljšanju ukrepa na 
področju davčne izvršbe
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi po-
sledic drugega vala epidemije COVID-19 v 118. členu 
določa posebna pravila davčne izvršbe, ki veljajo do 31. 
januarja 2021. Vlada lahko ta ukrep podaljša še za tri 
mesece.
Vlada je s sklepom o podaljšanju ukrepa na področju 
davčne izvršbe ukrep iz 118. člena Zakona o intervent-
nih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19, ki določa posebna pravila davčne 
izvršbe, sprva podaljšala do 17. marca 2021.
Vlada je ukrep podaljšala do 18. aprila 2021, saj so 
zaradi trajanja epidemije COVID-19 še vedno zelo za-
ostrene tudi ekonomske razmere, zaradi česar se davčni 
zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka 
in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti. Upoštevajoč 
epidemiološke razmere vlada ocenjuje, da bo podaljšanje 
veljavnosti ukrepa davčnim zavezancem olajšalo izpoln-
jevanje davčnih obveznosti. 

190. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 190. dopisni seji potrdila besedilo pred-
loga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o nalezljivih boleznih. Namreč, pojav novih različic 
virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost 
za hitrejše širjenje okužbe, zahteva strogo upoštevanje 
epidemioloških navodil.
Osebe, ki so bile v stiku z okuženo os-
ebo ali prihajajo iz ogroženih območij, morajo 
ostati v karanteni na domu na način, da niso v 
stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva. 
 

Novela Zakona uvaja karanteno na domu in nadzor 
nad njenim izvajanjem. Določa tudi evidence, ki jih 
vodita Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Policija in 
so potrebne za nadzor in spremljanje ukrepa karantene 
na domu. Novela Zakona tudi opredeljuje neizvajanje 
karantene na domu kot prekršek.
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11  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

63. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 63. izredni seji, ki je potekala 
od 1. 3. 2021 do 3. 3. 2021, sprejeli Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. 
Odločili pa so tudi, gredo v nadaljnjo obravnavo Zakon 
o nacionalnem demografskem skladu, Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ter Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o državni upravi
Poslanke in poslanci Državnega zbora so s 63 glasovi za 
in 8 proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvi 
Zakona o državni upravi, katerega cilj je zagotavljanje 
učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih ministrstev 
ter boljša operativnost in uspešnejše izvajanje nalog vlade.
Zakon določa spremembe na področju delovnih področij 
Ministrstva za obrambo, Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za gos-
podarski razvoj in tehnologijo. Z zakonom se prenašajo 
pristojnosti na področju vojnih grobišč na Ministrstvo 
za obrambo, v okviru katerega je predvidena ustanovitev 
Uprave za vojaško dediščino, kot organa v sestavi minis-
trstva. Za opravljanje nalog na področju vojnih grobišč 
je trenutno v skladu z veljavnim zakonom pristojno 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
se dodaja novo delovno področje, in sicer se posebej 
izpostavi tudi lesarstvo. Ministrstvo naloge na področju 
lesarstva že opravlja, le da to področje v zakonu ni posebej 
izpostavljeno.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osebni izkaznici
Zakon določa izdajo osebne izkaznice na obrazcu, ki 
vsebuje pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza 
in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni 
kot biometrični podatek. Določa tudi:
•	 zajem biometričnih podatkov ob vlogi, 
•	 starostno mejo 12 let za zajem prstnih odtisov,
•	 izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo enega leta, če 

zajem prstnih odtisov začasno ni mogoč, 
•	 hrambo prstnih odtisov v evidenci izdanih osebnih 

izkaznic do vročitve osebne izkaznice,
•	 uporabo biometričnih podatkov na pomnilniškem 

mediju, ki je omejena izključno na preverjanje vero-
dostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika 
osebne izkaznice pri prehajanju države meje.

Celoten povzetek 63. izredne seje DZ RS je na voljo TU.

64. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 64. 
izredni seji, ki je potekala od 4. 3. 2021 obravnavali 
predlog priporočila v zvezi s pripravo nacionalnega 
Načrta za okrevanje in odpornost. S tem je postopek 
obravnave v Državnem zboru RS končan.
Izredna sej DZ RS je bila sklicana na zahtevo opozicijskih 
SD, LMŠ, Levici in SAB. Na vlado je namreč letelo precej 
kritik zaradi nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi 
katerega bo Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega 
instrumenta za okrevanje po koronski krizi. 
Minister za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač 
je kritike ves čas zavračal in poudarjal, da so v pripravo 
načrta vključili širok nabor deležnikov od gospodarskih 
združenj do socialnih partnerjev. Minuli teden pa je vlada 
vendarle razkrila vsebino osnutka. Ta predvideva, da bo 
Slovenija lahko v okviru mehanizma črpala do 5,2 mili-
jarde evrov, od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev, 
preostanek bodo povratna. 
V mehanizmu za okrevanje in odpornost je za 312,5 mili-
jarde evrov nepovratnih sredstev in za 360 milijard evrov 
posojil. Slovenija bo lahko črpala do 5,2 milijarde evrov, 
od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev. Članice 
bodo lahko s temi sredstvi financirale ukrepe, izvedene 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=9065E1BCEAC3318EC1258681002ED4D6
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_DRZAVNEGA_ZBORA_RS/63._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_5._3._.2021.pdf
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od februarja lani do avgusta 2026, torej tudi retroaktivno. 
Obroki bodo izplačani na podlagi izpolnjenih kvalitativnih 
mejnikov in kvantitativnih ciljev, ki morajo biti zato vna-
prej čim bolje opredeljeni in čim konkretnejši.
Na zdravstvenem področju vlada načrtuje reformo, ki bo 
med drugim optimizirala zdravstveno oskrbo v smislu 
krepitve primarnega zdravstvenega varstva s poudarkom 
na vlaganje v kompetence medicinskega osebja na pri-
marni ravni, in nudenje pomoči nujno potrebnim tudi 
v težko dostopnih predelih Slovenije. Investirati želi tudi 
v kapacitete za učinkovito obravnavo nalezljivih bolezni, 
spremljanje nalezljivih bolezni in z njimi povezanim 
ukrepanjem za obvladovanje epidemij. Skupni stroški ce-
lotnega ukrepanja so ocenjeni na 400 milijonov evrov, pri 
čemer naj bi iz sklada za okrevanje in odpornost namenili 
202 milijona evrov nepovratnih sredstev. 
Na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe na-
merava vlada z dodatnimi evropskimi sredstvi financirati 
reformo dolgotrajne oskrbe, katere stroški so ocenjeni na 
99 milijonov evrov. Pridobili naj bi jih v obliki nepovratnih 
sredstev.
Na področju trajnostnega in zelenega prehoda reforme 
temeljijo na Nacionalnem energetskem in podnebnem 
načrtu, in sicer na dveh krovnih ciljih do leta 2030. Prvi 
je dekarbonizacija oz. povečanje rabe obnovljivih virov en-
ergije. Drugi cilj je učinkovita raba energije z izboljšanjem 
energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih. Za to 
področje si vlada obeta 15 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev in sto milijonov evrov povratnih.
Na področju turizma in kulture vlada načrtuje preob-
likovanje turizma za doseganje razvojnega preboja ter 
investicije v infrastrukturo na področju kulture in kulturne 
dediščine s poudarkom na obnovi in ohranjanju kulturnih 
spomenikov.
Celoten povzetek 64. izredne seje Državnega zbora RS je 
na voljo TU.

67. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 67. 
izredni seji, ki je potekala od 22. 3. 2021 do 30. 3. 
2021, sprejeli novele Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, Zakona o vo-
dah, Zakona o varnosti v železniškem prometu, Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Sprejet pa je bil tudi Zakon o katastru nepremičnin. 
Predlog novela Zakona v vrtcih, ki je predvideval večjo 
avtonomnost občin pri odločanju o financiranju zaseb-
nih vrtcev ni bil sprejet.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022
Poslanke in poslanci so z 49 glasovi za in 33 proti sprejeli 
novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2021 in 2022, ki med drugim podaljšuje 
roke za predložitev poročil za preteklo leto na AJPES, in 
sicer do 31. aprila 2021.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o vodah
Poslanke in poslanci so z 44 glasovi za in 38 proti sprejeli 
novelo Zakona o vodah, ki ukinja postopek zožite prio-
balnih zemljišč, ki se je do sedaj ob sodelovanju Direkcije 
RS za vode in ožjega MOP zaključil politično, torej  na 
Vladi RS s sprejemom uredbe. Po novem bo o posegih 
na priobalna zemljišča neposredno strokovno odločala 
Direkcija RS za vode na nivoju odločbe.
Zakon prinaša tudi dodatne rešitve urejanja poplavne 
varnosti. Med vrste aktivnosti, ki se jih lahko financira iz 
Sklada za vode, se dodaja tudi financiranje gospodarske 
javne službe urejanja voda. Vsekakor bo to predstavljalo 
pomemben korektiv k zagotavljanju dodatnih sredstev za 
področje urejanja vodotokov. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varnosti v železniškem prometu
Poslanke in poslanci so z 78 glasovi za in 1 proti sprejeli 
novelo Zakona o železniškem prometu. Ta med drugim 
prinaša možnost umestitve neželezniških infrastrukturnih 
objektov, kot so kolesarske steze, servisne ceste in dostopne 
poti, v progovni pas.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju
Poslanke in poslanci so s 84 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravst-
venem zavarovanju, ki določa pravico nadomestila za 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-dz-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4294
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=48C779F23129170AC1258699002E8CF2
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=48C779F23129170AC1258699002E8CF2
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/6ba6a71a0231f583fe9af03a1186f5d044e0ed857cc7ee2e339915040837cb6d
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/6ba6a71a0231f583fe9af03a1186f5d044e0ed857cc7ee2e339915040837cb6d
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/49fd6454b7f8330ddcebfe99ae3b006a29dccfc9c43085a33b1bdae3bb709249
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5637c4624073a029e30f44dfd4d2740eea91edb690296c4338eee6d436c05986
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/f47526c164993013ff71cc7b7150a9c6154107b944e96df4e4d772397a7eee74
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/f47526c164993013ff71cc7b7150a9c6154107b944e96df4e4d772397a7eee74
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sobivanje staršev, rejnikov, skrbnikov z otrokom v zdravst-
venem zavodu ali zdravilišču. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Poslanke in poslanci so s 84 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, po kateri se bo prehodno obdobje za izenačitev 
odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za 
ženske končalo že 1. januarja 2023, ne pa šele dve leti 
pozneje. Poleg tega zvišuje najnižjo invalidsko pokojnino 
in zagotovljeno pokojnino.

Zakon o katastru nepremičnin
Poslanke in poslanci so z 51 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli Zakon o katastru nepremičnin,  katerega namen 
je zagotoviti kakovosten vpis nepremičnin na načine, ki 
bodo omogočili uporabo podatkov za različne namene in 
z uporabo sodobne tehnologije. 
Med ključnimi cilji zakona so:
•	 nedvoumna opredelitev nepremičnine, ki se vpiše v 

katastru nepremičnin,
•	 določitev katastra nepremičnin kot uradne evidence, 

katere namen je prikaz dejanskega stanja nepremičnine 
kot celote, podatki morajo biti sistemsko in enotno 
vpisani za vse nepremičnine,

•	 zagotovitev usklajenosti podatkovnega in procesnega 
modela katastra nepremičnin z Direktivo INSPIRE, 
LADM, slovensko zakonodajo in mednarodnimi 
standardi za prostorske podatke (npr. OGC),

•	 sistemsko urejanje izvajanja katastrskih postopkov z 
določitvijo vsebine podatkov, ki se vpišejo v katastru 
nepremičnin, in določitvijo postopkovnih pravil za 
njihovo določitev,

•	 izboljšanje in poenostavitev sistema vpisa nepremičnin 
z zagotovitvijo informacijske podpore poslovnim 
procesom,

•	 ureditev ustreznega in celostnega nadzora na področju 
izvajanja katastrskih postopkov, itd. 

12  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

38. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svet RS je na svoji 38. redni seji, ki je potekala 
17. 3. 2021, podprl spremembe in dopolnitve Zakona 
o vrtcih ter Stanovanjskega zakona.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vrtcih
Državni svetniki so podprli predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki daje večjo avtonomijo 
občinam, ustanoviteljicam javnih zavodov na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok, in pomeni možnost, 
da občina zavrne financiranje zasebnega vrtca, če je na 
njenem območju dovolj prostih mest v mreži javnih vrtcev.
Državni svet meni, da takšna rešitev v ničemer ne omejuje 
ustanavljanja in delovanja zasebnih vrtcev, ampak le za-
gotavlja, da občina na svojem območju glede na potrebe 
in finančne zmožnosti vpliva na oblikovanje mreže vrtcev, 
ki jih (so)financira. 

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Stanovanjskega zakona
S predlagano novelo se prvenstveno želi ustaviti trend 
krčenja fonda javnih najemnih stanovanj ter vzpostaviti 
vzdržne pogoje za poslovanje stanovanjskih skladov. Državni 
svet podpira predlog zakona, s katerim se odpravljajo 
najakutnejše težave pri izvajanju stanovanjske zakonodaje 
in pomeni prvi korak pri vzpostavljanju bolj normalnih 
razmer na področju stanovanjske politike. Državni svet še 
posebej podpira dolgo pričakovano uskladitev neprofitne 
najemnine, ki bo omogočila pokrivanje stanovanjskih 
stroškov in zaustavitev trenda upadanja fonda javnih na-
jemnih stanovanj. Z vidika prenove starejšega stavbnega 
fonda in izboljšanja kakovosti bivanja.
Državni svet tudi pozdravlja predlagano znižanje potrebnih 
soglasij za izvedbo določenih poslov v večstanovanjskih 
stavbah. Med drugim pa pričakuje, da bo Vlada oz. 
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor v najkrajšem 
možnem času pristopilo k celoviti reformi stanovanjske 
zakonodaje in naslovilo ostala odprta vprašanja, poiskalo 

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/b4c8f5bb52b053f2175c51d0cf2aee0fc61495ac634310718adefda860f13c83
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/b4c8f5bb52b053f2175c51d0cf2aee0fc61495ac634310718adefda860f13c83
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/49e5f5d22889e8b67ec877341a2e9479800d3282d79effbfb71c91b618ae8aa1
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usklajene in kompromisne rešitve med vsemi deležniki 
na področju stanovanjske politike ter uredilo razmere na 
stanovanjskem področju v okviru ciljev, ki si jih je država 
zadala z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem pro-
gramu 2015–2025.
Celoten povzetek 38. redne seje Državnega sveta RS je 
na voljo TU.

13  NOVICE ZDRUŽENJA

PRIPOROČILA KPK OBČINAM GLEDE 
SAMOSTOJNOSTI DELOVANJA SVETOV 
JAVNIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL
Komisija za preprečevanje korupcije (KPKP) je objavila 
priporočila občinam, kakšno je pričakovano ravnanje 
ustanovitelja v razmerju do sveta javnega zavoda.
KPK je namreč v okviru obravnave prijave zaznala tveg-
anja, povezana z izvrševanjem pristojnosti ustanovitelja 
(občine) v postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev 
in osnovnih šol ter izvrševanjem pristojnosti ustanovitelja 
v postopkih, ki jih vodijo sveti javnih zavodov.
Ustanovitelj oziroma uradne osebe ustanovitelja se morajo 
v postopkih, ki jih vodi svet javnega zavoda vrtca oziroma 
osnovne šole, vzdržati podajanja mnenj, stališč, predlogov 
in navodil, ki bi pomenila poseganje v samostojnost de-
lovanja sveta javnega zavoda ter bi od sveta javnega zavoda 
zahtevala točno določeno ravnanje. Komisija je zato v 
priporočilu zapisala:
1. Uradne osebe ustanovitelja javnega vrtca oziroma os-

novne šole, ki v postopkih izbire ravnateljev v javnih 
vrtcih in osnovnih šolah ne pridobijo in posredujejo 
mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja od 
organov, pristojnih za podajo mnenja, naj same 
neposredno oziroma posredno članom sveta zavoda 
javnega vrtca oziroma osnovne šole ne posredujejo 
mnenja, ki ga ni izdal pristojni organ, oziroma se 
vzdržijo vseh ravnanj, ki bi lahko kazala na to, da 
želijo, da se izbere točno določen kandidat.

2. Uradne osebe ustanovitelja javnega vrtca oziroma 
osnovne šole naj svetu zavoda javnega vrtca oziroma 
osnovne šole oziroma članom tega sveta v postopkih, ki 
se vodijo v okviru sveta zavoda, ne posredujejo mnenj, 
stališč, predlogov oziroma navodil ustanovitelja glede 
vprašanj, kjer sodelovanje ustanovitelja ni predvideno 
v pravnih aktih, sam svet zavoda pa ustanovitelja ni 
zaprosil za sodelovanje oziroma podajo predloga, 
mnenja ali stališča. Če ustanovitelj posreduje nefor-
malno mnenje, stališče ali predlog, pa uradne osebe 
ustanovitelja na člane sveta zavoda oziroma svet zavoda 
ne smejo vplivati na način, da bi svet zavoda predlog, 
mnenje ali stališče ustanovitelja moral upoštevati.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_DRZAVNEGA_SVETA_RS/38._REDNA_SEJA_DS_RS_17._3._2021.pdf
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3. Občine naj preverijo, ali imajo tveganja, ki so navedena 
pod točkama 1. in 2., vključena v načrte integritete 
ter če niso vključena, naj ustrezno dopolnijo načrte 
integritete.

Celotno priporočilo je na voljo TU. 

NADGRAJEN SISTEM ZA 
ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, 
je izvedel večjo nadgradnjo informacijskega sistema za 
elektronsko javno naročanje (e-JN). Tako je od 8. marca 
2021 uporabnikom na voljo nekoliko prenovljen Portal 
za elektronsko javno naročanje.
V okviru prenovljenega Portala za elektronsko javno 
naročanje, kjer so na voljo sledeče spremembe: 
•	 možnost priprave predračuna in oblikovanja sklopov 

znotraj sistema e-JN,
•	 izboljšave pri predložitvi dokumentacije s strani po-

nudnikov in pregledovanju ponudb,
•	 možnost pregledovanja ponudb po sklopih,
•	 povezava s Portalom javnih naročil in avtomatični prenos 

podatkov,
•	 izvedba elektronske dražbe znotraj sistema e-JN. 

S 1. januarjem 2021 je že zaživela obvezna uporaba 
portala e-Revizija, ki je namenjena elektronskemu 
vlaganju zahtevkov pravnega varstva v postopkih javnega 
naročanja. S tem se skrajšuje čas za odločanje v revizijskih 
zahtevkih, povečuje pa se transparentnost postopkov ja-
vnega naročanja. 
Na MJU do konca leta 2021 načrtujejo razvoj novih 
funkcionalnosti, kot na primer: izvajanje dinamičnega 
nabavnega sistema, integracija elektronskega obrazca 
ESPD (splošne izjave ponudnikov o izpolnjevanju pogo-
jev) ter povezava z drugimi zalednimi sistemi države. 
V naslednjih letih bodo zagotovili tudi avtomatični pre-
nos vseh podatkov iz sistema e-JN v obrazce na Portalu 
javnih naročil, poenostavili izvajanje postopkov javnega 
naročanja z nadgradnjami v smeri novih funkcionalnosti 
in dopolnjevanja povezav na zaledne sisteme, standard-
izacije izvajanja postopkov in večje preglednosti javnega 
naročanja.

14 KORISTNE INFORMACIJE

POJASNILO O NAMENU PORABE 
SREDSTEV DODELJENIH Z ZAKONOM 
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ 
PRI OMILTVI POSLEDIC DRUGEGA 
VALA EPIDEMIJE COVID-19 - PKP 7
12. marca 2021 so bila na tekoče račune prostovoljnih 
gasilskih društev, nakazana sredstva, ki so namenjena kritju 
izpada prihodkov prostovoljnih gasilskih društev v letu 
2020, ki so nastala zaradi epidemije COVID-19.
Vsa prostovoljna gasilska društva lahko sredstva porabijo 
za nakup osebne zaščitne opreme, nakup skupne zaščitne 
opreme, vzdrževanje ali nakupe gasilskih vozil, obnove in 
investicije v gasilskih domovih oziroma za kritje stroškov, 
ki nastajajo pri izvajanju javne gasilske službe. 
O porabi sredstev ni treba podajati poročil.

https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2021/03/Priporocila_06215-7-2018-po_seji.pdf
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://www.enarocanje.si/
https://www.portalerevizija.si/
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15  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
•	 Javni razpis – financiranje krajših programov v vrtcih 

v šolskem letu 2020/2021 – 30. 4. 2021
•	 Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni 

potniški promet - do 31. 12. 2025
•	 Javni razpis za sofinanciranje gasiske zaščitne in 

reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 
4. 2021 – 3. 5. 2021

•	 Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in tra-
jnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske 
ponudnike – 5. 5. 2021, 8. 9. 2021  

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

•	 Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških 
raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitek-
turne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala 
Republika Slovenije iz proračuna namenjenega za 
kulturo (JP-PAR-2021) – 31. 5. 2021

•	 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije – 3. 6. 2021, 2. 9. 2021

16  EU NOVICE

AKCIJSKI NAČRT ZA EVROPSKI STEBER 
SOCIALNIH PRAVIC
Evropska komisija je pred sprejetjem akcijskega načrta 
za evropski steber socialnih pravic objavila novo raziskavo 
Eurobarometra, ki je po vsej EU spremljala javno mnenje 
o družbenih vprašanjih v EU. Raziskava je potekala no-
vembra in decembra lani in je zajela 27.213 udeležencev 
iz 27 držav članic, med njimi 1034 iz Slovenije.
Da je socialna Evropa glavna prednostna naloga, meni 
devet od desetih Evropejcev. Med najpomembnejše el-
emente za gospodarski in socialni razvoj EU uvrščajo enake 
možnosti in dostop do trga dela (46 %), pravične delovne 
pogoje (45 %), dostop do kakovostnega zdravstvenega 
varstva (41 %) in življenjski standard ljudi v EU (41 %). 
Med področji, kjer bi po mnenju vprašanih bilo treba 
sprejeti več odločitev na evropski ravni, so v ospredju 
varstvo okolja in zmanjševanje podnebnih sprememb 
(76 %), spodbujanje dostojnih delovnih pogojev v EU 
in tujini (74 %) ter spodbujanje enake obravnave žensk 
in moških. V Sloveniji je na prvem mestu spodbujanje 
dostojnih delovnih pogojev v EU in tujini (91 %).
Da je pomanjkanje socialnih pravic trenutno resen prob-
lem, meni 71 % vprašanih, pri čemer so glede tega najbolj 
zaskrbljeni na Cipru (89 %), najmanj pa v Nemčiji (52 %). 
62 % pa jih meni, da bo leta 2030 bolj socialna Evropa. 
Podobno prepričanje je tudi v Sloveniji (63 %).
Za evropski steber socialnih pravic je vsaj delno vedelo 29 
% vprašanih, 71 % pa zanj še nikoli ni slišalo. Največja 
seznanjenost o tem instrumentu je na Hrvaškem (48 %), 
najmanj pa na Danskem in v Romuniji (26 % v obeh 
državah). V Sloveniji je 38 % že slišalo.
51 % vprašanih meni, da bodo vprašanja socialnih pravic 
igrala bolj pomembno vlogo pri oblikovanju močnejše EU. 
O tem so najbolj prepričani na Cipru (75 %), po drugi 
strani pa 25 % vprašanih na Slovaškem meni, da bodo 
imela ta vprašanja manj pomembno vlogo. V Sloveniji 57 
% vprašanih to vlogo vidi kot bolj pomembno, 13 % pa 
kot manj pomembno.
Za prihodnost socialne Evrope so po mnenju vprašanih 
najpomembnejši elementi zdravstveno varstvo (36 %); 
socialno varstvo (26 %); plače (25 %); izobraževanje, 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-javni-razpsi-za-sofinanciranje-gasilske-zascitne-in-resevalne-opreme-za-obdobje-od-1-6/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-javni-razpsi-za-sofinanciranje-gasilske-zascitne-in-resevalne-opreme-za-obdobje-od-1-6/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-javni-razpsi-za-sofinanciranje-gasilske-zascitne-in-resevalne-opreme-za-obdobje-od-1-6/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/mgrt-objavil-javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nas/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/mgrt-objavil-javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nas/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/mgrt-objavil-javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nas/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhi/
https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/
https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2266
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2266
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usposabljanje in vseživljenjsko učenje (25 %) ter prihodek 
v starostni dobi in pokojnine (25 %).
Več informacij je na voljo TU.

REFORMNI PROJEKTI
Evropska komisija podpira reformne projekte v državah 
članicah za več delovnih mest in trajnostno rast. Tako bo 
letos iz instrumenta za tehnično podporo 226 projektov 
v vseh 27 državah članicah prejelo skupaj 102,6 milijona 
evrov za spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije v EU.
Gre za glavni instrument Komisije za zagotavljanje tehnične 
podpore za reforme v EU. Je del večletnega finančnega okvira 
za obdobje 2021–2027 in načrta okrevanja za Evropo, na 
voljo pa bo v navedenem obdobju imel proračun v višini 
864 milijonov evrov.
Do podpore iz tega instrumenta so med drugim upravičene 
reforme na področjih javne uprave, upravljanja, davčnih 
politik, poslovnega okolja, finančnega sektorja, trga dela, 
izobraževalnih sistemov, socialnih storitev, zdravstvenega 
varstva, zelenega prehoda in digitalnih storitev. Krepitev 
institucionalnih in upravnih zmogljivosti za pripravo in 
izvajanje reform ter naložb je bistvena za spodbujanje 
odpornosti in podporo okrevanju.
Več informacij je na voljo TU.

AKCIJSKI NAČRT ZA EVROPSKI STEBER 
SOCIALNIH PRAVIC
Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za evropski 
steber socialnih pravic, načrt, kako pri zagotavljanju močne 
socialne Evrope preiti od načel k dejanjem. Akcijski načrt 
se osredotoča na delovna mesta ter znanja in spretnosti za 
prihodnost, utira pa tudi pot pravičnemu, vključujočemu 
in odpornemu socialno-ekonomskemu okrevanju. 
Načrt določa konkretne ukrepe za nadaljnje izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic, ki predvidevajo 
skupna prizadevanja držav članic, EU, socialnih partnerjev 
in civilne družbe. 
Predlagani so tudi krovni cilji EU na področju zapo-
slovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite, ki naj bi 
bili doseženi do leta 2030. Do takrat bi naj tako moralo 
biti zaposlenih vsaj 78 % ljudi, starih od 20 do 64 let; 
vsako leto bi se moralo vsaj 60 % vseh odraslih udeležiti 

usposabljanj, število ljudi, izpostavljenih tveganju revščine 
ali socialne izključenosti, pa bi bilo treba zmanjšati za vsaj 
15 milijonov. 
Komisija je  kot konkreten ukrep na podlagi načela 4 
stebra predstavila priporočilo o učinkoviti aktivni podpori 
zaposlovanju po krizi zaradi COVID-19 (EASE). Državam 
članicam zagotavlja konkretne smernice o ukrepih poli-
tike, podprtih z možnostmi financiranja EU, za postopen 
prehod od nujnih ukrepov, sprejetih za ohranitev delovnih 
mest v sedanji krizi, k novim ukrepom, potrebnim za okre-
vanje s številnimi novimi delovnimi mesti. Priporočilo med 
drugim spodbuja ustvarjanje delovnih mest in prehajanje 
med delovnimi mesti iz nazadujočih sektorjev v rastoče 
sektorje, zlasti digitalne in zelene.
Več informacij je  na voljo TU.

SREDSTVA V OKVIRU PROGRAMA EU 
SURE
Evropska komisija je v okviru programa EU SURE za 
zaščito delovnih mest in delavcev ter ublažitev zelo nega-
tivnih socialno-ekonomskih posledic pandemije koronavi-
rusa izdala obveznico z eno samo tranšo v višini 9 milijard 
evrov, ki zapade v plačilo junija 2036. 
Tokratna izdaja obveznic je že peta v okviru programa EU 
SURE in druga v letu 2021. Obveznica je pritegnila veliko 
zanimanje vlagateljev, zaradi česar je Komisija ponovno 
dosegla zelo dobre cenovne pogoje, ki se neposredno pren-
esejo na države članice EU. Komisija je doslej po prvih 
štirih izdajah instrumenta SURE EU skupno izplačala 
53,5 milijarde evrov 15 državam članicam EU: Italiji, 
Španiji, Poljski, Grčiji, Hrvaški, Litvi, Cipru, Sloveniji, 
Malti, Latviji, Belgiji, Romuniji, Madžarski, Portugalski 
in Slovaški.
Več informacij je na voljo TU.

STRATEŠKI NAČRT ZA PROGRAM 
OBZORJE EVROPA
Evropska komisija je danes sprejela prvi strateški načrt za 
program Obzorje Evropa, novi program EU za raziskave in 
inovacije, vreden 95,5 milijarde evrov v tekočih cenah. 
Strateški načrt je novost v programu Obzorje Evropa in 
določa strateške usmeritve za ciljno usmerjanje naložb 
v prvih štirih letih. Zagotavlja, da bodo ukrepi EU na 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_962
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/documents_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_747
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23699&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_820
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_1063
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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področju raziskav in inovacij prispevali k prednostnim nalo-
gam EU, vključno s podnebno nevtralno in zeleno Evropo, 
Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, in gospodarstvom 
za ljudi.
Prednostne naloge, določene v tem strateškem načrtu za 
program Obzorje Evropa, se bodo izvajale v okviru njegov-
ega delovnega programa, ki določa možnosti financiranja 
za raziskovalne in inovacijske dejavnosti prek tematskih 
razpisov za zbiranje predlogov in tem. Prvi razpisi za zbiranje 
predlogov bodo objavljeni spomladi leta letos ter predstav-
ljeni na evropskih dnevih raziskav in inovacij.
Več informacij je na voljo TU.

ENAKOST ROMOV
Države članice EU nadaljujejo s prizadevanji za spodbu-
janje enakosti Romov, njihovega vključevanje v družbo 
in udeležbe TER bodo z Evropsko komisijo podrobneje 
razpravljale o priporočilu, ki ga je Komisija predlagala 
kot del svojega 10-letnega strateškega okvira za podporo 
Romom v EU in ga je Svet sprejel prejšnji petek. 
Priporočilo vključuje obsežen seznam konkretnih ukre-
pov za boj proti diskriminaciji in sovraštvu do Romov, 
spodbujanje vključevanja v družbo, spodbujanje udeležbe 
in aktivnega državljanstva, ter zagotavljanje učinkovitega 
enakega dostopa do kakovostnega rednega izobraževanja, 
zaposlovanja, zdravja in stanovanj.
Več informacij je na voljo TU.

DIGITALNI DAN 2021
19. 3. 2021 je so ministri držav članic EU na spletnem 
digitalnem dnevu 2021 podpisali tri izjave, da bi združili 
prizadevanja in vire za spodbujanje mednarodne povezlji-
vosti in uvedbe čistih digitalnih tehnologij ter izboljšanje 
regulativnega okolja za zagonska podjetja in podjetja v 
razširitveni fazi. Te oprijemljive zaveze bodo pomagale 
pospešiti zeleno in digitalno preobrazbo Evrope ter prisp-
evale k viziji in ciljem evropskega digitalnega desetletja.
Deklaracijo „Evropski podatkovni prehodi kot ključni 
element digitalnega desetletja EU“ je podpisalo 27 
evropskih držav. V njej so se zavezale, da bodo okrepile 
povezljivost med Evropo in njenimi partnerji v Afriki, 
Aziji, soseščini Evrope in Latinski Ameriki.
Deklaracijo „Standard EU za zagonska podjetja“ (Startup 
Nations) je podpisalo 25 evropskih držav. Zagotovila naj 

bi, da bodo lahko vsa evropska zagonska podjetja in pod-
jetja v razširitveni fazi izkoristila najboljše prakse, ki so jih 
uvedli uspešni ekosistemi zagonskih podjetij.
Deklaracijo „Zelena in digitalna preobrazba EU“ je pod-
pisalo 26 evropskih držav. Z njo naj bi pospešili uporabo 
zelenih digitalnih tehnologij v dobro okolja.
Poleg tega je 26 izvršnih direktorjev iz sektorja informaci-
jske in komunikacijske tehnologije vstopilo v „evropsko 
zeleno digitalno koalicijo“ ter se v imenu svojih podjetij 
zavezalo, da bodo podjetja do leta 2030 znatno zmanjšala 
svoj ogljični odtis in postala podnebno nevtralna do leta 
2040.
Več informacij je na voljo TU.

NOVE SMERNICE ZA GOSPODARJENJE 
Z GOZDOVI
Evropska komisija je 22. 3. 2021, nekaj dni po mednarod-
nem dnevu gozdov, objavila nove smernice za gospodar-
jenje z gozdovi v pogojih, ko jim vse bolj grozijo požari. 
V okviru evropskega zelenega dogovora nastaja nova 
strategija EU za gozdove, ki bo objavljena še letos. Njen 
cilj bo spodbuditi učinkovito pogozdovanje, ohranjanje 
gozdov ter njihovo obnovo v Evropi; to bo prispevalo tudi 
k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_1183
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-day-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_983
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/705781
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/705781
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/705878
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/705878
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/705312
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/705315
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/705315
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1186
https://ec.europa.eu/environment/publications/guidelines-land-based-wildfire-prevention_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_1303

