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1  UVOD

Pred vami je četrta številka elektronskega glasila Mesečni utrip, ki ga Združenje občin Slovenije izdaja že vse 
od leta 2005. 
Mesec april je bil zelo dejaven. Tako so se člani predsedstva sestali na kar treh sejah – eni dopisni in dveh rednih 
sejah, ki pa sta zaradi epidemioloških razmer in veljavnih ukrepov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19, 
potekali preko videokonference.
Na četrti redni seji predsedstva je ZOS gostil ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec, 
kateri je bila predstavljena analiza združenja, v kateri je sodelovalo 105 občin in iz nje izhajajo natančne številke 
o potrebah na področju investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Potrebe v teh 105 občinah znašajo  okvirno 3,7 
milijarde evrov. Ministrica je napovedala nov razpis na tem področju ob koncu leta 2021.
Ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka so člani predsedstva ZOS pozvali k zagotovitvi dodatnih 
sredstev za gradnjo malih čistilnih naprav in opozorili na perečo problematiko urejanja parcelnih mej ter na 
dolgotrajne ter drage postopke urejanja kategorizacije cest in s tem povezane razlastitve. 
Na prvi dopisni seji v letu 2021 pa je predsedstvo ZOS odločilo o izvedbi redne letne skupščine Združenja 
občin Slovenije ter potrdilo dnevni red. Skupščina Združenja občin Slovenije bo zaradi epidemiološke situacije 
tudi v letošnjem letu potekala drugače kot smo vajeni, in sicer bo potekala tako videokonferenčno kot dopisno. 
Gostili bomo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje 
zadeve Gašperja Dovžana in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija.
Na pristojna ministrstva in Državni zbor RS smo v mesecu aprilu posredovali kar nekaj pobud, mnenj in 
pripomb na predlagano zakonodajo. Na MIZŠ in MOP smo, skladno s sklepi sej predsedstva ZOS, posredovali 
več pozivov. Na MIZŠ, MF in tudi na Kabinet predsednika Vlade RS smo med drugim posredovali poziv za 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za javni razpis za investicije v vrtce, osnovne šole in športno infrastruk-
turo. Pozvali smo tudi k ureditvi financiranja zasebnih vrtcev. MOP pa smo pozvali k ureditvi problematike 
kategorizacije občinskih cest in s tem povezanih postopkov razlastitev, ter podali pobudo za sklic sestanka, na 
katerem bi podrobneje predstavili problematiko ureditve parcelnih mej. 
Podali smo tudi pripombe na predlog Zakona o gostinstvu in opozorili ministrstvo, da je treba za nove naloge 
občin zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Državnemu zboru RS smo posredovali mnenje k predlogu 
Zakona o debirokratizaciji in pozvali k previdnosti pri oblikovanju rešitev. Na ustrezno zagotovitev finančnih 
sredstev pa smo opomnili tudi Ministrstvo za pravosodje, kije pripravilo predlog novele Zakona o upravnem 
sporu.
V vseh slovenskih občinah se izvaja veliko projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU. Z namenom, da smo 
vsi mi o tem dobro seznanjeni, smo Mesečnemu utripu dodali novo rubriko, v kateri bomo ažurno objavljali 
te podatke. 
Vabimo vas, da spremljajte nabor zakonodajnih predlogov, katere občine prejemate na svoje elektronske naslove, 
objavljeni pa so tudi na spletni strani ZOS.
V mesecu aprilu smo za vas organizirali tri spletna  izobraževanja vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih 
v mesecu maju in juniju, in sicer:
•	 Gradbeni	zakon	–	11. 5. 2021

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

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
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•	 Odgovorno	poslovodenje	proračunskega	uporabnika	–	18. 5. 2021

•	 Pravilna	priprava	akta	o	notranji	organizaciji	in	sistematizaciji	delovnih	mest,	izdelava	kadrovskega	načrta	
ter	zgledna	ureditev	kadrovskih	map	in	drugih	kadrovskih	evidenc	–	20. 5. 2021

•	 Dodelitev	in	izplačilo	transfernih	sredstev	na	osnovi	občinskega	javnega	razpisa	–	25. 5. 2021

•	 Poslovanje,	vloga	in	položaj	nadzornega	odbora	občine	–	27. 5. 2021

•	 Poznate	pravila	upravnega	poslovanja?	–	3. 6. 2021

•	 Kaj	prinaša	novela	Stanovanjskega	zakona	občinam?	–	10. 6. 2021

•	 Kultura	spletnega	komuniciranja	–	17. 6. 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.



5

April 2021

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 FINANCE
•	 Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
•	 Podaljšani ukrep delnega povračila nadomestila plače 

delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec 
maj

•	 Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih 
zvez

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAPOSLOVANJE
•	 Izplačila po interventni zakonodaji

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE
•	 Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne 

izvršbe
•	 Izplačila različnih protikorona pomoči
•	 Vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8

3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
51/2021, KI JE IZŠEL 2. 4. 2021:
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-O)

•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I)

•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o po-
rabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 
Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj 
naložbe za rast in delovna mesta

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
53/2021, KI JE IZŠEL 8. 4. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih

•	 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 11. člena 
Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
54/2021, KI JE IZŠEL 9. 4. 2021:

•	 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)
•	 Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela 

(ZUTD-F)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1A)
•	 Uredba o embalaži in odpadni embalaži
•	 Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih

https://www.gov.si/novice/2021-04-12-vlada-podaljsala-ukrep-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo-se-za-mesec-maj/
https://www.gov.si/novice/2021-04-12-vlada-podaljsala-ukrep-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo-se-za-mesec-maj/
https://www.gov.si/novice/2021-04-12-vlada-podaljsala-ukrep-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo-se-za-mesec-maj/
https://www.gov.si/novice/2021-04-19-dovoljenje-za-sklepanje-zakonskih-in-partnerskih-zvez-v-casu-od-19-4-2021-do-25-4-2021/
https://www.gov.si/novice/2021-04-19-dovoljenje-za-sklepanje-zakonskih-in-partnerskih-zvez-v-casu-od-19-4-2021-do-25-4-2021/
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/danes-vec-izplacil-po-interventni-zakonodaji
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP7.docx
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP7.docx
https://www.gov.si/novice/2021-04-20-danes-nakazilo-razlicnih-protikorona-pomoci/
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp8_na_davcnem_podrocju/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0969/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2i
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0969/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2i
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1044/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/2021-01-1044/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/2021-01-1044/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/2021-01-1045/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-11--clena-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/2021-01-1045/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-11--clena-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/2021-01-1045/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-11--clena-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/2021-01-1045/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-11--clena-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/2021-01-1047/zakon-o-katastru-nepremicnin-zkn
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1050/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varnosti-v-zelezniskem-prometu-zvzelp-1a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1050/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varnosti-v-zelezniskem-prometu-zvzelp-1a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1058/uredba-o-spremembi-uredbe-o-notranji-organizaciji-sistemizaciji-delovnih-mestih-in-nazivih-v-organih-javne-uprave-in-v-pravosodnih-organih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1058/uredba-o-spremembi-uredbe-o-notranji-organizaciji-sistemizaciji-delovnih-mestih-in-nazivih-v-organih-javne-uprave-in-v-pravosodnih-organih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1058/uredba-o-spremembi-uredbe-o-notranji-organizaciji-sistemizaciji-delovnih-mestih-in-nazivih-v-organih-javne-uprave-in-v-pravosodnih-organih
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•	 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o 
ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja 
premoženja države iz naslova dedovanja

•	 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o normativih in standardih za izvajanje programa 
glasbene šole

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-
izobraževalnih programov za otroke s posebnimi 
potrebami

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
normativih in standardih za izvajanje programa os-
novne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
55/2021, KI JE IZŠEL 9. 4. 2021:
•	 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije
•	 Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in pre-

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

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

•	 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

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

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

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi 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

•	 Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nado-
mestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
58/2021, KI JE IZŠEL 14. 4. 2021:
•	 Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja 

žičniških naprav za prevoz oseb
•	 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmer-

nosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
•	 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. 
59/2021, KI JE IZŠEL 14. 4. 2021: 
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o iz-

vajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
60/2021, KI JE IZŠEL 15. 4. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj 

in teoretičnega dela vozniškega izpita
•	 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o uporabi 

etanola v dezinfekcijskih sredstvih

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1065/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-za-opravljanje-dejavnosti-predsolske-vzgoje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1065/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-za-opravljanje-dejavnosti-predsolske-vzgoje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1062/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1062/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1062/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1063/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-glasbene-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1063/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-glasbene-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1063/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-glasbene-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1066/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole-v-dvojezicnih-osnovnih-solah-in-osnovnih-solah-z-italijanskim-ucnim-jezikom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1066/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole-v-dvojezicnih-osnovnih-solah-in-osnovnih-solah-z-italijanskim-ucnim-jezikom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1066/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole-v-dvojezicnih-osnovnih-solah-in-osnovnih-solah-z-italijanskim-ucnim-jezikom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1066/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-osnovne-sole-v-dvojezicnih-osnovnih-solah-in-osnovnih-solah-z-italijanskim-ucnim-jezikom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1126/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1126/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1127/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/2021-01-1127/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/2021-01-1127/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/2021-01-1128/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1128/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1129/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1129/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1130/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1130/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1131/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-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/2021-01-1131/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-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/2021-01-1131/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-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/2021-01-1132/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1132/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1132/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1133/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1133/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1133/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1134/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1134/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1135/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/2021-01-1135/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/2021-01-1135/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/2021-01-1136/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-1136/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-1136/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-1138/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1138/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-povracila-nadomestila-place-delavcem-na-zacasnem-cakanju-na-delo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1169/pravilnik-o-sofinanciranju-vzdrzevanja-in-obratovanja-zicniskih-naprav-za-prevoz-oseb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1169/pravilnik-o-sofinanciranju-vzdrzevanja-in-obratovanja-zicniskih-naprav-za-prevoz-oseb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1170/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-merilih-sorazmernosti-pri-pogoju-ugotavljanja-znizanja-prihodkov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1170/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-merilih-sorazmernosti-pri-pogoju-ugotavljanja-znizanja-prihodkov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1173/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/2021-01-1173/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/2021-01-1173/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/2021-01-1173/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/2021-01-1217/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1217/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1218/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-in-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1218/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-in-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1219/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1219/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-uporabi-etanola-v-dezinfekcijskih-sredstvih
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•	 Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

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

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri 
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi 
preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

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

•	 Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega 
odstavka 4. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
62/2021, KI JE IZŠEL 16. 4. 2021:
•	 Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi gibanja 

ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
63/2021, KI JE IZŠEL 22. 4. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
•	 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 začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

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

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

•	 Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih sto-
ritev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

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

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1220/odlok-o-spremembah-odloka-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/2021-01-1220/odlok-o-spremembah-odloka-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/2021-01-1220/odlok-o-spremembah-odloka-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/2021-01-1221/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/2021-01-1221/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/2021-01-1221/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/2021-01-1221/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/2021-01-1222/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/2021-01-1222/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/2021-01-1222/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/2021-01-1223/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1223/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1227/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-tretjega-odstavka-4--clena-odloka-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/2021-01-1227/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-tretjega-odstavka-4--clena-odloka-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/2021-01-1227/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-tretjega-odstavka-4--clena-odloka-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/2021-01-1227/sklep-o-zacasnem-zadrzanju-izvrsevanja-tretjega-odstavka-4--clena-odloka-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/2021-01-1280/odlok-o-dopolnitvi-odloka-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/2021-01-1280/odlok-o-dopolnitvi-odloka-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/2021-01-1280/odlok-o-dopolnitvi-odloka-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/2021-01-1281/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1281/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1282/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1282/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1283/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1283/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1284/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-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/2021-01-1284/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-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/2021-01-1284/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-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/2021-01-1285/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1285/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1286/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1286/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1286/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1287/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1287/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1289/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1289/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1290/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1290/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
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4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA 
DODANO VREDNOST
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za finance in ga posredovalo v medresorsko 
usklajevanje.
S predlogom Zakona se želi doseči predvsem administra-
tivna poenostavitev izpolnjevanja davčnih obveznosti za 
davčne zavezance in administrativna razbremenitev tako 
davčnih zavezancev kot tudi davčnega organa ter podpora 
pri zasledovanju okoljevarstvenih vidikov.
S predlogom Zakona se spodbuja nabava motornih vozil 
brez izpusta ogljikovega dioksida skozi pravico do odbitka 
DDV od nabave takih vozil. S tem se bo uresničevala 
vizija udejanjanja vse večjega dela potniških kilometrov 
na alternativna goriva. Pri tem gre za doseganje ciljev 
povezanih s postopkom razogljičenja prometa v Sloveniji 
in udejanjanja zavez Slovenije v zvezi s spodbujanjem 
zmanjševanja onesnaževanja okolja.
Predlog Zakona, s ciljem poenostavitev in administrativnih 
razbremenitev tako za davčne zavezance kot davčni organ, 
prinaša sledeče spremembe: 
•	 ukinja se obveznost predhodne priglasitve oseb, ki niso 

osebe javnega prava, glede uporabe oprostitve po 1., 
6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki prvega odstavka 42. 
člena ZDDV-1;

•	 davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, 
se ne bo več treba identificirati za namene DDV v 
Sloveniji, če bo opravljal le dobave blaga in storitev, 
ki so obdavčene v Sloveniji, prejemnikom blaga in 
storitev, ki so v Sloveniji identificirani za namene DDV 
in so s predlogom zakona določeni kot plačniki DDV;

•	 račun se v papirni obliki izroči kupcu le na njegovo 
zahtevo;

•	 vsebina obračuna DDV se dopolnjuje z dodatnimi 
obveznimi vsebinami obračuna DDV;

•	 ukinja se obveznost davčnih zavezancev, ki prvič 
predlagajo obračun DDV, da prvemu obračunu DDV 
predložijo seznam prejetih in izdanih računov, ki so 
podlaga za sestavo obračuna DDV;

•	 poenostavitev delovanja sistema DDV za kmete z 
ukinitvijo praga za obvezen vstop kmetov v sistem 
DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega 
nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem DDV. 
Za davčni organ pa rešitev pomeni razbremenitev 
glede preverjanja obsega katastrskega dohodka in 
obdavčljivih subvencij in posledičnega identificiranja 
kmetov za DDV po uradni dolžnosti.

Predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do 30. 4. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen(at)
zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG PRAVILNIKA O OMEJITVAH 
IN DOLŽNOSTIH FUNKCIONARJEV 
IN JAVNIH USLUŽBENCEV V ZVEZI S 
SPREJEMANJEM DARIL 
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih 
oseb v zvezi s sprejemanjem daril, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za pravosodje.
S predlogom Pravilnika se ureja:
•	 način razpolaganja z darili, 
•	 določanje vrednosti daril, 
•	 vodenje in vsebino  seznama daril, ki jih v zvezi z 

opravljanjem funkcije, ali javne službe, ali v zvezi s 
svojim položajem prejemajo uradne osebe,

•	 druga izvedbena vprašanja v zvezi s prepovedmi, 
omejitvami in dolžnostmi uradnih oseb pri spreje-
manju daril.

Tako predlog Pravilnika v 3. členu določa, da »prejemnik 
ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem dela, razen 
protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vred-
nosti.« Enako velja za družinske člane prejemnika.
Prejemnik darila bo moral v primeru sprejema le-tega, 
izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga 
izročiti za to določeni osebi kjer opravlja delo. Na njegovo 
zahtevo mu bo izdano pisno potrdilo o izročitvi darila.

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/484072?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/484072?disposition=attachment
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20april%2021/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbufkb/fsafoAaesvafokfpcdjo/tj');
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20april%2021/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbufkb/fsafoAaesvafokfpcdjo/tj');
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4366
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4366
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O prejetih darilih se vodi seznam daril, ki se vodi za ob-
dobje koledarskega leta in se hrani pet let od zaključka 
leta, ko je seznam nastal.
11. člen predloga Pravilnika, določa, da vsak subjekt ja-
vnega sektorja določi eno ali več oseb, ki bodo odgovorne 
za pravilno vodenje seznamov daril.
Subjekti javnega prava bodo morali Komisiji za 
preprečevanje korupcije, najkasneje do 31. marca za 
preteklo leto, prek elektronskega obrazca, posredovati 
sezname prejetih daril.
Predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 
5. 5. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzen-
jeobcin.si. 

POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV 
ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE
Strateški svet za debirokratizacijo pri Vladi RS je pripravil 
prvi zakonski paket za debirokratizacijo, ki je že vložen 
v zakonodajni postopek. Predloge, ki smo jih prejeli   
od občin, smo Strateškemu svetu posredovali tudi iz 
Združenja očin Slovenije. Predlog zakona vsebuje veliko 
dobrih rešitev, ki bodo posameznike, gospodarstvo in javno 
upravo razbremenil določenih administrativnih ovir ter 
olajšal njihovo poslovanje.
Ne glede na to, da prvi paket zakona o debirokratizaciji 
še ni sprejet, Strateški svet nadaljuje z debirokratizacijo 
države. Zato poziva, da pripravimo in posredujemo pred-
loge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in 
državljanov. 
V skladu z navedenim vas prosimo, da nam vaše pred-
loge ustreznih zakonskih sprememb oziroma vsebinskih 
izhodišč, ki so po vaše potrebna za poenostavitve v de-
lovanju države, posredujete do 12. 5. 2021 na elektronski 
naslov info@zdruzenjeobcin.si.   

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ZELENEM 
JAVNEM NAROČANJU
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Uredbe 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem 
naročanju.
S spremembo uredbe se v slovenski pravni red prenaša del 
Direktive o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih 

vozil za cestni prevoz (Direktiva (EU) 2019/1161) 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019, 
ki je nadomestila predhodno Direktivo 2009/33/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za 
cestni prevoz.
Direktiva nalaga državam članicam, da v dveh referenčnih 
obdobjih dosežejo nacionalne deleže čistih in brezemisi-
jskih vozil v javnem naročanju. Države članice morajo 
zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, uveljaviti do 2. avgusta 2021.
S spremembo uredbe pa se razširja tudi nabor stavb, ki 
so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in iz-
vedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega 
družbenega pomena (CC-SI 126) in stanovanjske stavbe 
za posebne družbene skupine (CC-SI 113).
V prilogi 2, ki jo najdete v nadaljevanju predloga Uredbe, 
so opredeljeni cilji in pogoji na področju javnega naročanja 
čistih in brezemisijskih vozil za cestni prevoz.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredu-
jete do 13. 5. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4357
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4357
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4357


10

April 2021

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

PRVA DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V LETU 
2021
Na prvi dopisni seji v letu 2021 je predsedstvo ZOS 
odločalo o izvedbi redne letne skupščine Združenja občin 
Slovenije. 
Sprejet je bil sklep, da bo 23. redna letna Skupščina 
Združenja občin Slovenije zaradi epidemiološke situacije 
tudi v letošnjem letu potekala drugače kot smo vajeni, 
in sicer bo potekala tako videokonferenčno kot dopisno.
Dopisni del 23. redne letne skupščine ZOS bo potekal 
v času od 26. 4. 2021 od 10.00 do 24. 5. 2021 do 10.00. 
Dopisna skupščina bo namenjena sprejetju rednih letnih 
dokumentov Združenja občin Slovenije, kot to določa 
deveti odstavek 8. člena Statuta Združenja občin Slovenije. 
Videokonferenčni del 23. redne letne skupščine ZOS 
pa bo potekal preko videokonference, in sicer 24. 
5. 2021 od 10.00 do 13.00. Videokonferenčni del 
skupščine bo namenjen pogovoru z ministrom za javno 
upravo Boštjanom Koritnikom, državnim sekretarjem 
na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperjem Dovžanom 
in pogovoru s predsednikom Komisije za preprečevanje 
korupcije dr. Robertom Šumijem.

PREDSEDSTVO ZOS NA ČETRTI 
LETOŠNJI SEJI Z MINISTRICO DR. 
SIMONO KUSTEC O INVESTICIJSKEM 
DENARJU NA PODROČJU ŠOLSTVA IN 
PREDŠOLSKE VZGOJE 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 2. 4. 2021 
sestalo z ministrico pristojno za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Simono Kustec in sodelavci. Izpostavljene so 
bile vse aktualne teme tega področja, ki se prepletajo z 
delovanjem na lokalnem nivoju. Torej potrebe po dodatnih 
sredstvih za javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih 
in osnovnih šolah, izvajanje trenutno uvedenih COVID 
ukrepov, ureditev področja delovanja zasebnih vrtcev in 
problematiko zaposlitve vzdrževalca učne tehnologije oz. 
vzdrževalca računalniške opreme v vrtcih.

Trenutno najaktualnejša tema na tem področju je zagot-
avljanje dodatnih sredstev za javni razpis za sofinanciranje 
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Člani predsedstva  
sicer  pozdravljajo in so veseli še ene pozitivne poteze te 
vlade, ki je po 11 letih objavila prepotreben  razpis za to 
področje. V zvezi s problematiko po dodatnih sredstvih za 
javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih 
šolah je ministrica s sodelavci napovedala nov razpis na 
tem področju ob koncu leta 2021.
Na ZOS smo na to temo skladno s sklepom seje predsed-
stva iz februarja pripravili analizo (sodelovalo je 105 
občin) iz katere izhajajo natančne številke o potrebah na 
področju investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Potrebe v teh 
105 občinah znašajo  okvirno 3,7 milijarde evrov.  Člani 
predsedstva so ministrici predstavili številke iz analize in 
podali  pobudo za zagotovitev dodatnih sredstev v okviru 
priprave  sprememb proračuna  za leti 2021 in 2022 ter pri 
pripravi proračuna za leto 2023. V zvezi s to problematiko 
je predsedstvo ZOS sklenilo, da bo tudi na predsednika 
vlade naslovilo predlog, da se skuša znotraj državnega 
proračuna v letih 2021, 2022 in 2023 zagotoviti dodaten 
obseg sredstev za ta namen. 
Diskusija je tekla tudi o trenutno uvedenih COVID ukre-
pih in vlogo občin, vlade in javnih zavodov pri izvedbi teh 
ukrepov. Treba je nekako čim bolje v praksi izvesti ukrepe, 
ob tem pa upoštevati tudi kakšne posebne situacije.
Odprto je bilo tudi vprašanje ureditve 34.člena obstoječega 
Zakona o vrtcih tukaj je bilo dogovorjeno, da se na pris-
tojno ministrstvo posreduje dopis s predlogom za pričetek 
aktivnosti sprememb določbe zakona. Gre za različne po-
glede posameznih občin na trenutno veljavno ureditev. 
Vsekakor je avtonomija občin na tem področju prava smer 
rešitve. Potrebno je dodelati ureditev in vseeno tudi zajeti 
posamezne specifike, da ne bo prihajalo na posameznih 
lokalnih območjih do anomalij oziroma nerešljivih situacij.
Člani predsedstva so tako v okviru pogovora sprejeli štiri 
vsebinske sklepe, ki so jih naslovili na pristojne:
1. Zahtevo, da se skuša znotraj državnega proračuna v 

letih 2021, 2022 in 2023 zagotoviti dodaten obseg 
sredstev za namen sofinanciranja investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu.

2. Pobudo  v zvezi s spremembami COVID odloka glede 
varstva otrok, in sicer smo predlagali bolj fleksibilen 
način, da se vseeno prisluhne nekaterim konkretnim 
perečim situacijam in poudari avtonomijo občin tudi 
na tem področju. 
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3. Predlog za pričetek aktivnosti sprememb 34. člena  
Zakona o vrtcih. Gre za različne poglede posameznih 
občin na trenutno veljavno ureditev. Vsekakor je av-
tonomija občin na tem področju prava smer rešitve. 
Potrebno je dodelati ureditev in vseeno tudi zajeti 
posamezne specifike, da ne bo prihajalo na posameznih 
lokalnih območjih do anomalij oziroma nerešljivih 
situacij. 

4. Predlog, da se na podlagi sklepa ministrice zaposleni 
vzdrževalci učne tehnologije oziroma računalniške 
opreme financirajo iz sredstev državnega proračuna.

PREDSEDSTVO ZOS MINISTRA 
VIZJAKA OPOZORILO NA 
PROBLEMATIKO UREJANJA 
KATEGORIZACIJE CEST IN 
RAZLASTITVE 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na peti redni seji 
v letu 2021, ki je potekal 13. 4. 2021, gostilo ministra za 
okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. Združenje je min-
istra med drugim opozorilo na dolgotrajnost postopkov 
pri sprejemanju in spreminjanju OPN. Pozvali so tudi k 
zagotovitvi dodatnih sredstev za gradnjo malih čistilnih 
naprav in opozorili na problematiko urejanja parcelnih 
mej ter na dolgotrajne ter drage postopke urejanja kat-
egorizacije cest in s tem povezane razlastitve. Med temami 
pogovora pa so bile tudi sežigalnice odpadkov.
V razpravi o Zakonu o urejanju prostora je predsednik 
ZOS Robert Smrdelj povedal, da je tematika urejanja 
prostora na lokalnem nivoju izredno pereče in zelo živa. 
Tudi gospodarski razvoj je tisti, ki narekuje spremembe 
prostorskih dokumentov. Ministra je tako pozval, da 
je treba pri oblikovanju rešitev stremeti k temu, da se 
zmanjšujejo administrativne ovire in skrajšujejo postopki 
pri odločevalcih. Ti so namreč predolgi. Da je težava tudi 
veliko številko deležnikov, ki sodelujejo pri sprejemanju 
prostorskih dokumentov, in se s tem tudi podaljšuje posto-
pek dokončnega sprejema, pa je Združenja občin Slovenije 
opozarjalo že večkrat.   
Da so težave na področju odpadkov in odpadnih vod se 
je strinjal tudi minister Vizjak. Pri urejanju težav tega 
področja je nujen sistematičen pristop, ki bo privedel do 
dolgotrajnih rešitev. Treba je najti skupno rešitev kako 
priti do manjše obremenitve komunalnih vod, predvsem 
pri aglomeracijah, ki so manjše od 2000 PE. Pri tem je 

minister povedal, da bo država sofinancirala te investicije 
v višini 50%, za samo izvedbo pa bodo zadolžene občine. 
Pomembno je, da imajo občine te projekte narejene »na 
zalogo«, saj bo ministrstvo pripravilo javni razpis, ki bo 
odprt do porabe sredstev. Prav tako je pomembno, da se 
bodo občinam upoštevali vsi stroški, pogoj pa pridobitev 
sredstev pa bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Župani pa so izpostavili tudi problematiko ureditve 
triprekatnih greznic in na ministra naslovili vprašanje kako 
to urediti v prihodnje. Triprekatne greznice bo zaradi nji-
hove neučinkovitosti treba predelat v male čistilne naprave. 
To pa se lahko uredi ob prvi rekonstrukciji objekta. 
Precej aktualna tema so tudi sežigalnice odpadkov. 
Podpredsednik ZOS Uroš Brežan je v zvezi s tem pred-
stavil problem sežigalnice v Anhovem. Gre za področje, 
ki izdatno bremeni okolje, zato je podal pobudo, da se to 
območje vključi v Sklad za pravičen razvoj. Minister je 
povedal, da je v okviru Zakona o varstvu okolja oblikovan 
Podnebni sklad, v okviru katerega bo letno več 100 mio 
evrov prilivov in to je eden od virov, iz katerih bi lahko 
podjetja črpala sredstva za izvajanje ukrepov razogličenja. 
Na področju sežiga odpadkov bo treba narediti še veliko 
korakov, pomembno bo tudi sodelovanje med državo in 
občinami.
Župani so izpostavili tudi problematiko kategorizacijo 
občinskih cest in s tem povezanih razlastitev. Pojavlja se 
tudi težava, ko so podane ponudbe za razlastitev na cestah, 
ki niso na listi prioritetnih ureditev, treba pa jih je odkupit. 
To občinam povzroča težave tako z vidika stroškov kot 
načrtovanja. Prav tako pa morajo tiste ceste, katere bi bilo 
pomembneje urediti, žal počakati. Podana je bila pobuda, 
da se področje uredi na nivoju zakona in se določi neka 
dinamika odkupa glede na pomembnost. Minister se za-
veda težav, ki nastajajo pri razlastitvah in se je strinjal, da 
bo treba najti rešitve. Gre za dolgotrajne postopke in visoke 
stroške in treba je najti rešitev kako narediti uskladitev v 
naravi s stanjem v katastru.
Nemalokrat občine pri izvajanju projektov naletijo na 
težave pri urejanju parcelnih mej, in se pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja postopki zavlečejo in povečajo se 
stroški. Ker gre za projekte, ki so širšega družbenega pom-
ena in zato bi bilo pomembno, da se postopki poenotijo.
Razprava je tekla tudi o nedavno sprejetem Zakonu o vo-
dah. Minister je poudaril, da novi zakon ne bo dovoljeval 
posegov v priobalno območje, razen za objekte javne rabe. 
Tu je priložnost tudi za občine, da izvedejo pomembne 
projekte – npr. objekti za šport in rekreacijo.
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Tako minister kot člani predsedstva ZOS pa so si bili 
enotni, da brez korektnega sodelovanja med državo in 
občinami tudi v prihodnje ne bo šlo.   

SEMINAR: OPN V LUČI ODLOČITEV 
USTAVNEGA SODIŠČA 
Združenje občin Slovenije je, 8.4.2021, izvedlo spletno 
izobraževanje na temo OPN-jev v luči z odločitvama U-I-
139/15  in U-I-151/15 Ustavnega sodišča. 
Na izobraževanju je bivši župan in odvetnik Janez Tekavc 
več kot tridesetim udeležencem podrobneje predstavil 
odločitvi, ki sta temeljito spremenili pogled na pripravo in 
sprejem občinskih prostorskih načrtov. Določanje namen-
ske rabe je postalo zahtevno in pogojevano z ugotavljanjem 
javnega interesa ter tehtanja javnega interesa v razmerju 
do pravic lastnika nepremičnin.
Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča pa je 
sprememba  namenske  rabe  iz  stavbnega  v kmetijsko 
praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo 
temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih 
sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. 
Odškodninski zahtevki  utegnejo  biti  izredno visoki, kar 
utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin. 
Predavatelj je poudaril tudi da temeljno vprašanje tako 
postaja vprašanje kako izpolniti zahtevo, ki jo izpostav-
lja Ustavno sodišče: »Pri sprejemanju prostorskih aktov 
mora lokalna skupnost pretehtati, ali je izpolnjen pogoj 
pravičnega ravnovesja  med interesi skupnosti in interesi 
posameznika. Ustavno sodišče je poudarilo, da zahtevanega 
ravnovesja ni mogoče presoditi, če niso znane strokovne 
podlage, pomembne za odločitev o spremembi namenske 
rabe zemljišča.«
Udeleženci so dobil tudi primere in nasvete kako ravnati 
v primeru tožb. Na konkretnih primerih so si pogledali 
določena pojasnila in prejeli nasvete na kaj morajo paziti, 
kako se izognejo ugovorom in kaj sodišče pričakuje od 
tožnika in tožene stranke.
Predavatelj je odgovoril tudi na konkretno zastavljena 
vprašanja in upamo, da marsikomu olajšal nadaljnje delo.

USPOSABLJANJE O NASPROTJU 
INTERESOV IN OMEJITEV 
POSLOVANJA ZA LOKALNE 
SAMOUPRAVE 
V organizaciji Združenja občin Slovenije smo, 14.4.2021, 
za občine izvedli spletno usposabljanje, na katerem je pre-
davanje izvedla predstavnica Komisije za preprečevanje 
korupcije, vodja Službe za nadzor, Katja Mihelič Sušnik. 
Usposabljanja se je udeležilo več kot štirideset zaposlenih 
na občinah in javnih zavodih, kjer jim je predavateljica  
predavala  o Nasprotju interesov in Omejitvah poslovanja. 
Udeležencem sta bili podrobno predstavljeni obe področji 
in podani številni konkretni primeri situacij iz prakse, kjer 
lahko pride do zapletov, s pomočjo praktičnih primerov 
pa so bile podane podrobne razlage, ki lahko služijo zave-
zancem (tako organom in organizacijam javnega sektorja 
kot funkcionarjem) za boljše razumevanje in upoštevanje 
omejitev in prepovedi. Na predavanju je bilo podrobno 
pojasnjeno kdo so uradne osebe, funkcionarji, družinski 
člani in kdaj je kakšno poslovanje mogoče sporno ali 
nedovoljeno in kako v takih primerih ravnamo.
Udeleženci so imeli tudi možnost zastaviti konkretna 
vprašanja, na katera so prejeli odgovore in pojasnila.  

OBLIKOVNA (NE)USKLAJENOST IN 
OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE 
ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI
Bliža se 25. junij in z njim bomo obeležili 30. letnico 
Slovenije. Da ne bi prihajalo do zadreg smo za lokalne 
skupnosti, 20.4.2021, organizirali in izpeljali seminar, kjer 
so udeleženci izvedeli vse o državnih simbolih, kje, kdaj 
in kako jih uporabljamo, da ob bližajočem prazniku in 
ostalih dogodkih ne bomo v zadregi.
Ker pa se na občinah večkrat pojavijo tudi zadrege, kako 
pripravit zastave ob raznih sestankih in proslavah, je  naš 
operativni zastavoslovec, Stanislav Jesenovec, na seminarju 
predstavil prepotrebno oblikovno in namensko usklajenost 
in uporabo zastav občin in v občinah v Sloveniji. 
Zastave občin so nastajale v različnih obdobjih obstoja 
Slovenije, po različnih vzorcih ter pod različnimi vplivi. 
Zato ugotavlja, da le-te še vedno niso po razmerju ter 
namembnosti usklajene z najpomembnejšo zastavo v naši 
državi, zastavo Republike Slovenije ter njeno predhodnico 
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slovensko narodno zastavo. Izpostavil je možne načine sa-
mostojnega nameščanja občinskih zastav ter pravila, ko so 
le te izobešene z drugimi več ali manj vrednimi zastavami 
v prostorih ali na prostem. 
Na posvetu je predavatelj namenil precejšen del časa tudi 
pravilnemu izhodišču za oblikovanje, opremo ter pravilen 
izgled zastav ob uporabi. Predavanje je bilo podprto s preko 
150 izvirnimi posnetki in primeri, kjer so si udeleženci 
lahko ogledali dobre in slabe postavitve. Hkrati pa so 
udeleženci prejeli tudi komentar in nasvet za konkretne 
uporabe zastav in simbolov na njihovih občinah. 
In kot bi rekel gospod Jesenovec naj zastava plapola, 
ponosno in svobodno. 

6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA - PREDLOG ZA REGRES V 
VIŠINI 1300 EVROV
2.4.2021 so potekala pogajanja s sindikati javnega sektorja 
vodil jih je minister za javno upravo Boštjan Koritnik. 
Pogajanj so se udeležili tudi predstavniki ZOS. Ključna 
točka dnevnega reda je predvidena odprava preostalih 
varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in dru-
gih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. 
Sindikati javnega sektorja so pod točko razno predlagali, da 
se regres za letni dopust za letos določi v višini 1300 evrov.
V zvezi s ključno točko dnevnega reda je vlada podala 
predlog  višine za  regres za prehrano med delom, nadomes-
tilo za ločeno življenje, povračilo stroškov na službenem 
potovanju v državi, kilometrino za uporabo lastnega 
avtomobila v službene namene, solidarnostno pomoč, 
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, nagrado 
dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse, 
pa tudi na odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov 
iz leta 2012. Sindikati so predstavili svoj proti predlog 
odpravljanja varčevalnih ukrepov. Naslednjič se predvi-
doma sestanemo 12. aprila, ko bo vladna stran odgovorila 
na  predloge sindikatov.
So pa sindikati pri točki razno izrazili zahtevo, da se v 
nadaljevanju začnejo pogajanja o višjem regresu za letni 
dopust. Usklajen predlog obeh sindikalnih pogajalskih 
skupin je 1300 evrov za vse zaposlene v javnem sektorju. 
Za leto 2020 je bil regres za javne uslužbence, katerih plače 
so umeščene do vključno 20. plačnega razreda, določen 
v višini 1050 evrov, za vse ostale pa 940 evrov, kolikor 
je znašala minimalna plača. Po zakonu zaposlenemu pri-
pada regres najmanj v višini minimalne plače. Ta pa je v 
letošnjem letu določena v višini 1024 evrov.
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VLADA IN SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA PONOVNO ZA 
POGAJALSKO MIZO
12. 4. 2021 so se na novi seji sestali člani vladne pogajalske 
skupine in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Med 
točkami dnevnega reda so bile odprava preostalih varče-
valnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, 
sprememba izplačilnega dneva za plače pri proračunskih 
uporabnikih in pogajanja o znesku regresa za letni dopust 
2021 v javnem sektorju.
V razpravi o spremembi izplačilnega dneva za plače pri 
proračunskih uporabnikih je vladna stran ponovno iz-
postavila interes za spremembo predvsem v luči zmanjšanja 
administrativnih bremen ter lažjega obračuna plač in dru-
gih prejemkov, ki so posledica dejstva, da je izplačilni dan 
določen že 5. v mesecu. Obe strani sta v zvezi s spremembo 
izplačilnega dne izkazali interes poiskati rešitev, ki bo za 
zaposlene ob spremembi predstavljala čim manj težav.
Obe strani sta si izmenjali predloge glede odprave preostalih 
varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in dru-
gih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.
Na zadnji seji pogajalske komisije 1. aprila 2021 sta obe 
sindikalni pogajalski skupini enotno predlagali, da naj 
se regres za letni dopust za leto 2021 v javnem sektorju 
določi enotno v višini 1.300 evrov. Vladna stran ocenjuje, 
da bo regres za letni dopust, katerega višina je določena 
najmanj v višini minimalne plače, višji za vse zaposlene 
v javnem sektorju že iz naslova dviga minimalne plače v 
letošnjem letu, zaradi česar ne vidi utemeljenih razlogov za 
dvig višine regresa za vse javne uslužbence na 1.300 evrov.
Pogajanja o vseh treh vsebinskih točkah se bodo nadaljevala 
na naslednji seji pogajalske komisije. Za termin naslednje 
seje se bodo sogovorniki dogovorili naknadno.

PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA 
GOŠO 5
20. 4.2021 je potekala spletna predstavitev Javnega razpisa 
za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij »GOŠO«, kat-
ero je organiziralo Ministrstvo za javno upravo. Udeležence 
predstavitve je uvodoma pozdravil tudi minister za javno 
upravo Boštjan Koritnik. V okviru razpisa je na razpolago 
21.697.242,39 evrov javnih sredstev, rok za dokončno 

izvedbo javnega razpisa pa je 30. 9. 2023. MJU bo 
upravičene stroške plačalo najkasneje do 31. 12. 2023.
Minister Koritnik je poudaril pomen dostopa do 
širokopasovnega omrežja, kar se je še posebej izkazalo v 
času epidemije in šolanja ter dela od doma. Povedal je še, 
da je tokratni razpis zadnji razpis v tej finančni perspektivi. 
Novi razpisi iz naslova širokopasovnih omrežij pa bodo 
načrtovani v okviru Načrta za okrevanje in razvoj ter 
sredstev naslednje finančne perspektive. 
Opomnil, da javni razpis »GOŠO 4« še ni zaključen in 
da so aktivnosti še vedno v teku. V okviru tega razpisa 
je bilo z dvema investitorjema podpisanih pet pogodb v 
vrednosti 7,6 milijona evrov. V tem sklopu je bila gradnja 
širokopasovnih omrežij sofinancirana v 36 občinah in 
pokritih bo 6.550 belih lis.
V nadaljevanju predstavitve javnega razpisa »GOŠO 5« 
je vodja Sektorja za razvoj informacijske družbe Mojca 
Jarca predstavila vsebino javnega razpisa in novosti, ki je 
poudarila, da je glavni cilj razpisa omogočiti dostop do 
širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na 
območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni 
zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.
Javni razpis »GOŠO 5« je bil 19. 3. 2021 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 41/2021. Med bistvenimi novostmi, 
ki jih prinaša »GOŠO 5« je večkratno odpiranje vlog 
do porabe sredstev. To pomeni, da bodo od maja do 
septembra 2021 odprti sledeči roki:
•	 27. 5. 2021, 
•	 24. 6. 2021, 
•	 29. 7. 2021, 
•	 26. 8. 2021, 
•	 30. 9. 2021. 

Z »GOŠO 5« se zmanjšuje velikost sklopov na velikost 
občine in s tem izboljšuje ekonomska vzdržnosti zasebnih 
naložb glede na predhodne javne razpise. Izbrani prijavitelji 
bodo morali za izvedbo projektov zagotoviti vsaj 50% 
lastnih sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov.
Prav tako se selektivno dvigujejo sredstva za posamezno 
belo liso glede na digitalno ogroženost, kar pomeni, da 
so naselja razdeljena na štiri kategorije. Povečuje se tudi 
delež sofinanciranja, ki glede  na gostoto poseljenosti znaša:
•	 do 50 prebivalcev/km2 - do 3.500 eur/belo liso
•	 med 50 in 100 prebivalcev/km2  - do 2. 900 eur/

belo liso

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021004100007/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5-st--381-34202012-ob-170321
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021004100007/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5-st--381-34202012-ob-170321
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•	 med 100 in 150 prebivalcev/km2 - do 2. 300 eur/
belo liso

•	 nad 150 prebivalcev/km2 - do 1.700 eur/belo liso
Več informacij je na voljo TU.

7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

POBUDA ZA POVEČANJE 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA 
JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE V 
VRTCE, OSNOVNE ŠOLE IN ŠPORTNO 
INFRASTRUKTURO
Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade 
RS, ministra za finance ter šolsko ministrico posredovalo 
poziv za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za ja-
vni razpis za investicije v vrtce, osnovne šole in športno 
infrastrukturo.
Združenje občin Slovenije je naredilo analizo potreb med 
občinami in na podlagi pridobljenih podatkov 105 občin 
le-te znašajo slabih 3,7 milijarde evrov.
Celoten dopis je na voljo TU.

POZIV K UREDITVI PODROČJA 
FINANCIRANJA ZASEBNIH VRTCEV
Tematika o financiranju zasebnih vrtcev je zelo aktualna 
že najmanj dve leti. Združenje občin Slovenije je v zvezi 
s tem, tako na MIZŠ kot na Državni zbor, poslalo že več 
dopisov s pripombami in mnenji. Menimo da je prav, da 
imajo občine na tem področju avtonomijo odločanja in 
da v svojo javno mrežo po potrebi vključujejo tudi zasebne 
vrtce. Ti vsekakor predstavljajo dopolnitev javne mreže. 
Nenazadnje so tudi med občinami potrebe in pogledi 
na problematiko različni, zato smo MIZŠ pozvali, da se 
aktivneje pristopi k ureditvi področja.
Celoten dopis je na voljo TU.

NUJNO VARSTVO OTROK V ČASU 
EPIDEMIJE
Združenje občin Slovenije je, na podlagi sklepa Predsedstva 
ZOS, na MIZŠ naslovilo dopis, v katerem pozivamo k 
spremembi odloka, ki bo omogočal nujno varstvo vsem 
otrokom, ki to potrebujejo, ne glede na to v kateri panogi 
so starši zaposleni.

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/predstavitev-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-ge-1/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4345
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4344
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Prav tako menimo, da predlog zakona prinaša več glavnih 
obravnav v upravnih sporih, kar z vidika lokalnih skupnosti 
pomeni dodatne naloge in posledično tudi finančne obre-
menitve proračunov občin. Zato pozivamo pripravljavce 
predloga zakona, da skladno z določili Zakona o lokalni 
samoupravi, zagotovijo ustrezna proračunska sredstva 
oziroma se ohrani sedanja ureditev.

PONOVNI POZIV K FINANCIRANJU 
NOVEGA DELOVNEGA MESTA 
VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE 
OZ. RAČUNALNIŠKE OPREME 
6. aprila 2021, smo vam poslali dopis št. 602-3/2021, 
v katerem smo opozorili na Sklep o nujnih kadrovskih 
ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih 
zavodov, ki med drugim določa uvedbo novega delovnega 
mesta v vrtcih in osnovnih šolah, kateri je bil 7. decembra 
2021 objavljen v Uradnem listu 182/2021. 
Že takrat nismo bili seznanjeni o pripravi in o sprejemu 
sklepa, ki v vrtce sistematizira novo delovno mesto, 12. 
4. 2021 pa smo z velikim presenečenjem v Uradnem 
listu zasledili objavo Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika 
o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
ki tako kot zgoraj navedeni sklep določa novi delovni mesti 
– vzdrževalec učne tehnične tehnologije oz. vzdrževalec 
računalniške opreme in romski pomočnik za vrtce, ki imajo 
vključene otroke iz romskih naselij. 
Ponovno smo opozorili, da združenja občin, ki zastopamo 
interese občin, nismo bila seznanjena s pripravo navedenega 
pravilnika. Da bi morali biti vključeni v pripravo predpisa, 
ki posega v delo občin in nalaga nove finančne obveznosti, 
pa so ministrstva zavezana tudi s Poslovnikom Vlade RS. 
Ker gre za novo nalogo dodeljeno s strani države, smo 
ponovno pozvali k zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev. 
Da je treba za nove naloge, ki so občinam dodeljene s 
strani države, zagotoviti potrebna finančna sredstva, pa 
ministrstva zavezuje tudi Zakon o lokalni samoupravi. 

PROBLEMATIKA RAZLASTITVE CEST
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 5. redni 
seji, ki je potekala 13. 4. 2021, med drugim razpravljalo 
tudi o problematiki kategorizacije občinskih cest in s tem 
povezanih postopkov razlastitev.

Celoten dopis je na voljo TU.

POZIV K FINANCIRANJU NOVEGA 
DELOVNEGA MESTA VZDRŽEVALEC 
UČNE TEHNOLOGIJE OZIROMA 
RAČUNALNIŠLE OPREME
7. decembra 2021 je bil v Uradnem listu 182/2021 ob-
javljen Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno 
delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki med drugim 
določa uvedbo novega delovnega mesta v vrtcih in os-
novnih šolah. Gre za delovno mesto tehničnega delavca 
- vzdrževalca učne tehnologije oz. računalniške opreme.
Z namero o pripravi in o sprejemu sklepa, ki posega v 
delo vrtcev, kateri so v pristojnosti občin, združenja občin 
niti občine nismo bili seznanjeni. O tem bi morali biti 
seznanjeni, saj gre za dodelitev nove naloge, ki prinaša 
nove finančne obveznosti, tudi občinam. Ker gre za novo 
nalogo dodeljeno s strani države, smo MIZŠ pozvali k 
zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O 
GOSTINSTVU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo posredovalo pripombe na predlog 
Zakona o gostinstvu.
Pripravljavca zakona smo med drugim pozvali naj za 
izvajanje novih nalog občin, skladno z določili Zakona o 
lokalni samoupravi, zagotovi ustrezna finančna sredstva.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNEM SPORU
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje 
naslovilo dopis s pripombami na predlog Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.
Pri opredelitvi ocene finančnih posledic predloga zakona je 
navedeno, da bo to dopolnjeno po usklajevanju. Menimo, 
da kot pripravljavci predloga zakona razpolagate vsaj z 
grobo oceno finančnih posledic, zato pozivamo k dopol-
nitvi gradiva. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/dopisi-in-pobude-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4341
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20april%2021/material/Zdru�enje ob�in Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo pripombe na predlog Zakona o gostinstvu.
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Da je težava pereča in da kliče po rešitvi, se je s člani 
predsedstva ZOS, strinjal tudi minister za okolje in prostor 
mag. Andrej Vizjak. 
Menimo, da je treba s skupnimi močmi najti rešitev, ki bo 
določila nek vrstni red odkupa zemljišč, kar bo občinam 
omogočalo tudi lažje prostorsko načrtovanje in lažje iz-
vajanje projektov. Dogaja se namreč, da občine prejmejo 
zahtevke za razlastitve na cestah, ki so nepomembne in s 
tem se zavira postopke na cestah, ki so na prednostni listi 
občin, saj so s tem povezani občinski projekti. S tem se 
povečujejo stroški občin, čemur bi se z določitvijo vrst-
nega reda odkupa lahko v veliki meri izognili. Prav tako 
menimo, da bi bilo smotrno, da se na nivoju države določi 
enotne cene odkupov. V primeru že obstoječih cest, pa bi 
bilo treba to ceno določit glede na vrednost pred posegom 
v prostor. Veljalo pa bi tudi najti rešitev, ki bi omogočala 
brezplačen odkup zemljišč, katere uzurpirajo javni objekti.
Da se čimprej pričnejo aktivnosti za ureditev področja, 
smo na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili dopis, s 
predlogom da se pristopi k oblikovanju delovne skupine, 
ki bo preučila možnosti sistemske ureditve problematike. 
Vsekakor je eden od predlogov tudi ureditev stvarnega 
katastra, v katerem bo stanje v naravi izenačeno s stanjem 
v katastru.

PROBLEMATIKA DOLOČITVE 
PARCELNIH MEJ
Ena izmed točk dnevnega reda seje Predsedstvo Združenja 
občin Slovenije, ki je potekala 13. 4. 2021, je bila tudi 
problematika ureditve parcelnih mej. Namreč pri občinah 
se pojavljajo težave, ko je treba v zadnjih korakih do pri-
dobitve gradbenega dovoljenja, na zahtevo upravnih enot, 
urediti vse parcelne meje okrog objekta. Ta pa predstavlja 
dolgoročen projekt občine, ki je v korist vseh občanov. 
Stroški, ki jih imajo občine v teh primerih so lahko izredno 
visoki, sami postopki pa lahko trajajo več let. Ne samo, da 
imajo občine stroške, zamika in odmika se tudi izvajanje 
načrtovanih projektov. Vse to pa žal lahko privede tudi 
do sodnih sporov, ki vse postopke samo še podaljšujejo.
Prav tako pa težavo predstavlja neenotna praksa upravnih 
enot. Ta bi nedvomno morala biti na nivoju države enotna 
in k ureditvi tega je treba pristopit.
Ker gre za izredno perečo temo, k ureditvi katere je treba 
nujno pristopiti na nivoju države, smo na Ministrstvo za 
okolje in prostor naslovili dopis s pobudo za sklic sestanka, 

na katerem bi se podrobneje predstavila problematika in 
preučilo možnosti ureditve situacije na dolgi rok, torej 
sistemsko in ne od primera do primera.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
DEBIROKRATIZACIJI 
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo 
mnenje k predlogu Zakona o debirokratizaciji, katerega 
je v sprejem Državnemu zboru RS posredovala Vlada RS. 
Na Združenju občin Slovenije se strinjamo, da je treba 
na veliko področjih doseči prepotrebno odpravo admin-
istrativnih ovir, posledično tudi finančno razbremeniti 
tako prebivalce kot javni in zasebni sektor. Pozdravljamo 
namero pripravljavcev, vendar bi smo pozvali k previd-
nosti. Določene razbremenitve občin so že bile dosežene 
s sprejemom Zakona o finančni razbremenitvi občin, 
katerega priprava je zelo intenzivno potekala skoraj dve 
leti. Pripravljavce predloga Zakona o debirokratizaciji bi 
želeli opomniti, da je treba pri snovanju rešitev ravnati 
izjemno previdno, da dolgoročno stvari ne poslabšamo. 
Občine članice Združenja občin Slovenije tako opozarjajo, 
da spreminjanje posameznih zakonov pomeni tudi spr-
eminjanje spremljajočih podzakonskih aktov, zato je 
treba istočasno iskati rešitve tudi za te predpise. Treba se 
je namreč izogniti stanju, da podzakonski akti ne bodo 
sledili spremembam. 
Opozoriti pa velja tudi na finančne posledice, ki jih bo 
Zakon o debirokratizaciji prinesel. Menimo, da bi prip-
ravljavec moral pripraviti jasno analizo, kje so predvideni 
prihranki in kje se morebiti odhodki povečajo. 
Pozdravljamo namero za vzpostavitev Uradnega registra 
Republike Slovenije ter namere, da se pristopi k čiščenju 
predpisov, ki so bili sprejeti tudi še v časih, ko je veljala 
drugačna družbena ureditev. Vsekakor bi vsi pripravljavci 
predpisov morali stremeti k temu že v preteklosti. 
Predlagali smo, da pripravljavci Zakona o debirokratizaciji 
nadaljujejo z aktivnostmi in v te še bolj vključijo tudi 
občine oz. njihova interesna združenja. Saj so občine ne-
nazadnje tiste, ki v največji meri zakone tudi izvajajo in 
iz prve roke vedo, kje je v praksi največ težav. To se je kot 
dobra praksa izkazalo tudi pri snovanju rešitev Zakona o 
finančni razbremenitvi občin.
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8  VPRAŠANJA OBČIN

PLAČILO STORITVE 
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA 

Vprašanje:
»Občina	je	za	eno	občanko	(upravičenka)	postala	zavezanka	
za	plačilo	storitve	institucionalnega	varstva	z	mescem	februar-
jem	2019.	S	1.4.2021	upravičenki	ta	pravica	ne	pripada	več,	
saj	bodo	plačilo	te	storitve	prevzeli	njeni	svojci,	zaradi	česar	
občina	s	tem	dnem	ni	več	zavezanka	za	plačilo	te	storitve.	
Ali	občina	lahko,	ter	če	lahko,	v	kakšni	višini	lahko	zahteva	
vračilo	 že	 plačanih	 zneskov	 za	 storitve	 institucionalnega	
varstva	od	februarja	2019	do	31.3.2021?«

Odgovor:
Glede na to, da je (bila) upravičenka do te pomoči oseba 
brez sredstev oziroma oseba, ki ima nizke dohodke, se 
od le-te, tega zneska ne more terjati oziroma v predpisih 
za časa njenega življenja ni izrecne podlage za uveljavitev 
zahteve za vračilo sredstev. Občina namreč na tej točki 
(še) nima terjatve do svojcev, saj še ni izpolnjen pogoj 
dedovanja (smrt upravičenke) glede na 128. člen ZD.  Ker 
je očitno prišlo do spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na 
višino oprostitve, bi, upoštevajoč četrti odstavek 34. člena 
Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih so-
cialno varstvenih storitev, moral CSD praviloma z izdajo 
nove odločbe, odločiti tudi o morebitnih povračilih. 
Ne glede na prejšnja dva odstavka (saj mi vsebina nove 
odločbe CSD ni poznana) bi morda zadevo lahko rešili 
z uporabo pravil obligacij, tako da bi sklenili tripar-
titno pogodbo med vsemi deležniki te situacije. Torej bi 
prvenstveno uredili razmerje med občino kot upnico ter 
upravičenko kot dolžnico, pri čemer bi kot tretja pogod-
bena stranka nastopili svojci, tako da bi v tem razmerju 
na »novo« uredili dolžniško-upniško razmerje (pogodba 
bi tako imela tudi nekatere elemente instituta prevzema 
dolga). Menimo, da v predmetnem povračilu ni mogoče 
govoriti o zamudnih obrestih, saj do zamude še ni prišlo 
(upoštevajoč 299. oziroma 336. člen OZ).

9 VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

68. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 68. redni seji sprejela Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta, mnenje o izpolnjevanju zagotovil 
akreditacije sistema za operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z od-
padnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2014–2020 za cilj 
naložbe za rast in delovna mesta 
Uredba uvaja možnost oblikovanja »varnostne rezerve« 
pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta. Ministrstva bodo lahko dodelila oziroma s 
pogodbami o sofinanciranju vezala več sredstev, kot jih je 
na razpolago. Namen uvedbe »varnostne rezerve« je zago-
toviti 100 odstotno koriščenje vseh razpoložljivih sredstev 
in doseganje kazalnikov operativnega programa. Realizacija 
upravičenih stroškov potrjenih projektov in programov je 
lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da 
upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške (ugotovitve 
kontrol in revizij) oziroma od pogodbe o sofinanciranju 
celo odstopijo ali je ta zaradi nepravilnosti prekinjena.
Z namenom učinkovitega koriščenja evropskih sredstev 
se z uredbo skrajšuje tudi rok za pregled vlog in izdajo 
odločitev o podpori za javne razpise, projekte oziroma 
programe. Organ upravljanja, Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, vlogo ministrstva po novem 
potrdi v roku 15 dni od prejema popolne vloge. V primeru 
nepopolne vloge organ upravljanja v roku sedmih delovnih 
dni zahteva odpravo pomanjkljivosti oziroma dopolnitev 
vloge. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Mnenje o izpolnjevanju zagotovil 
akreditacije sistema za operativni program 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014 – 2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast 
in delovna mesta uvaja možnost oblikovanja »varnostne 
rezerve« pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta. Namen uvedbe »varnostne rezerve« 
je zagotoviti 100 odstotno koriščenje vseh razpoložljivih 
sredstev in doseganje kazalnikov operativnega programa.
Uredba kot organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil 
akreditacije sistema, določa Urad Republike Slovenije 
za nadzor proračuna. Urad je skladno z uredbo dolžan 
spremljati, ali organi, ki so vključeni v sistem izvajanja 
kohezijske politike, v celotnem finančnem obdobju 2014 
– 2020 izpolnjujejo zagotovila, ki so jih morali izpolnjevati 
ob akreditaciji sistema. Urad za nadzor proračuna oceni, 
ali sistem upravljanja in nadzora daje ustrezna zagotovila, 
ki so bila dana ob akreditaciji sistema v skladu z zahtevami 
Evropske komisije. 
Na podlagi izvedenega preverjanja in ocenjevanja je Urad 
za nadzor proračuna podal mnenje, da organ upravljanja 
(skupaj s posredniškimi in izvajalskimi organi) in organ 
za potrjevanje izpolnjujeta merila za imenovanje ob 
akreditaciji sistema, ki se nanašajo na notranji nadzor, 
obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne 
dejavnosti ter spremljanje.

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti 
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami 
za koledarsko leto 2020
Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpad-
nimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020 so:
•	 za družbo PRONS, d. o. o. 44,64 %,
•	 za družbo SVEKO, d. o. o. 30,82 %,
•	 za družbo ZEOS, d. o. o. 10,63 %,
•	 za družbo INTERSEROH, d. o. o.13,91 %.

69. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 69. redni seji izdala novelo Uredbe o 
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje 

okužb z virusom SARS-CoV-2, podaljšala izvajanje 
ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 v upravnih zadevah ter sprej-
ela še sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije 
COVID-19. Prava tako je odločala o prerazporeditvah 
znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter obravnavala tri 
poročila - glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega 
inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom 
SARS-CoV-2, o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-
CoV-2 in o ukrepih policije za preprečevanje širjenja 
novega korona virusa.

Podaljšanje ukrepov po Odloku o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 v upravnih zadevah
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka 
situacija v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, zaradi 
katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS št. 34/21) 
uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali 
spremembe navedenega odloka.
Z omenjenim odlokom so bili določeni naslednji začasni 
ukrepi, ki se podaljšujejo: 
•	 vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektron-

skega podpisa, 
•	 omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog 

neposredno pri organu tako, da se zainteresirani 
predhodno naročijo, 

•	 organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih 
obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja 
zdravja udeležencev, 

•	 omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve 
v uradnih prostorih, 

•	 dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, 
•	 dopusti 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,

•	 dopusti se podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, 
če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških 
dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega 
izpita
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epi-
demije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev 
in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov 
in vozil v Republiki Sloveniji podaljšuje veljavnost 
vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega 
dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo 
motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih 
morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A. 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom 
sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19, 
sprejetim 9. aprila 2021.
V vseh statističnih regijah se tako podaljšuje izjeme, ki 
so trenutno v veljavi, dodatno pa se v osmih oranžnih 
statističnih regijah dovoljuje tudi izjema opravljanja 
gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na 
terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro 
ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za 
naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, 
Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih
Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje 
veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v 
teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le 
za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih 
vsebujejo.
Do 25. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz 
naslednjih odlokov:
•	 Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov,
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 

kinematografskih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji,

•	 Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 
verske svobode v Republiki Sloveniji,

•	 Odloka o omejitvah in izvajanju ponujanja in pro-
dajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,

•	 Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega pre-
voza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,

•	 Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov 
znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje 
energetskih naprav (Uradni list RS, št. 55/21),

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

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

Celoten povzetek 69. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

70. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 70. redni seji določila besedilo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v 
Slovenski vojski. Vlada RS se je seznanila z informacijo 
o posledicah pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 
8. aprila 2021 ter potrdila končno oceno neposredne 
škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami 
med 6. in 9. decembrom 2020 na območju Notranjske 
in Obalne regije. Prav tako pa je Vlada RS odločila 
o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe 
v letošnjem državnem proračunu, sprejela Mnenje 
o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki 
Sloveniji ter potrdila Noveliran načrt realizacije zavez iz 
Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike 
Slovenije.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski 
vojski
Spremembe in dopolnitve Zakona o službi v Slovenski 
vojski so pripravljene za ureditev delovnega časa in počitka 
pripadnikov Slovenske vojske med napotitvijo v medn-
arodne operacije in misije (MOM),  z namenom, da se 
poveča zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski ter   s 
ciljem uskladitve zakona z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o obrambi.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/69._REDNA_SEJA_VLADE_RS_14.4.2021.pdf
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Med predlaganimi rešitvami je tudi opredelitev dodatne 
pravice družinskih članov pripadnika Slovenske vojske, 
ki je pri opravljanju vojaške službe izgubil življenje, 
in sicer prednost njegovih otrok pri vpisu v javni vrtec, 
zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec, financiran iz 
občinskega proračuna, in povračilo stroškov vrtca, zaseb-
nega vrtca s koncesijo ali zasebnega vrtca, ki se financira 
iz občinskega proračuna za njegove otroke.

Posledice pozebe na kmetijskih pridelkih od 
6. do 8. aprila 2021
Ocenjuje pa se, da bo škoda zaradi pozebe primerljiva s 
škodo, ki jo je pozeba povzročila v letu 2016 in 2017. 
Pozeba in sneg sta namreč v letu 2016 povzročila škodo 
na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah 
v skupni višini 43.988.099,54 evra, v letu 2017, pa je po-
zeba povzročila škodo na kmetijskih pridelkih in večletnih 
nasadih v skupni višini 46.837.600,60 evra.
Kmetijski minister je imenoval delovno skupino za prip-
ravo ukrepov po pozebi v letu 2021. Skupina predlaga, da 
se za izvedbo zgoraj naštetih ukrepov pripravi interventni 
zakon.

Končna ocena neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic neurij s poplavami decembra 
2020
Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na 
stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. de-
cembrom 2020 na območju Notranjske in Obalne regije, 
ki v devetih občinah skupno znaša 14.245.925,38 evra in 
jo je 26. februarja 2021 verificirala Državna komisija za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.
Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2021 
(3.216.599,40 evra) in je tako dosežen limit za uporabo 
sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o 
odpravi posledic naravnih nesreč. Skladno z vladnim 
sklepom bodo pristojna ministrstva pripravila program 
odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami 
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.
Celoten povzetek 70. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

71. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 71. redni seji izdala osem odlokov v zvezi 
z zajezitvijo epidemije s koronavirusom COVID-19 in 

se seznanila s poročili pristojnih služb v zvezi z nadzo-
rom izvajanja odlokov in v zvezi z izvajanjem cepljenja. 
Vlada RS je sprejela tudi predlog stališča Republike 
Slovenije v zvezi digitalnim zelenim potrdilom in 
določila besedila predlogov petih zakonov – predlog 
novele Zakona o revidiranju, Zakona o spodbujanju 
rabe obnovljivih virov energije, Zakona o elektronski 
identifikaciji in storitvah zaupanja, novele Zakona o 
zemljiški knjigi in novele Zakona o zadrugah. Prav tako 
pa je Vlada RS sprejela Resolucijo o Dolgoročni pod-
nebni strategiji Slovenije do leta 2050 in izdala Uredbo 
o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom 
sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije Covid-19 
z dne 9. aprila 2021.
V statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, 
Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, 
Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska 
določa izjeme na način, kot je določeno za oranžno fazo 
sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se pod 
določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske de-
javnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in 
vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih 
storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod 
pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti 
ali dokazila o cepljenju.
V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-
kraška se določa izjeme na način, kot je določeno za 
rumeno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah 
se tako pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gos-
tinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje 
nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne 
glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno 
pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti 
ali dokazila o cepljenju.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov
Odlok dopušča obratovanje žičniških naprav in njim 
pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogo-
jem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/70._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15.4.2021.pdf
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SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega 
izvajalca na vstopni točki na smučišče.
Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih 
prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlini-
jskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša 
veljavnost sedaj veljavnih določb.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov
Odlok prinaša sproščanje tudi na področju športa. 
Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem 
športnikom ne glede na starosti in kakovost. Treningi 
športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. 
mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih 
skupinah.
Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna 
športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih 
skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba 
je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem 
in v zaprtih prostorih.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje 
družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih 
prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa 
Zakon o javnih zbiranjih).

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o revidiranju
Predlog predvideva spremembo definicije subjekta javnega 
interesa. Danes so k obvezni reviziji zavezane tudi majhne 
in mikro družbe, v katerih imajo država ali občine večinski 
delež. Za takšne družbe bi težko trdili, da predstavljajo 
družbe, ki delujejo v javnem interesu oziroma imajo velik 
javni pomen zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali 
števila zaposlenih. K obvezni reviziji bodo tako po novem 
zavezane le srednje ali velike družbe, kar je primerljivo z 
drugimi državami članicami EU.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov 
energije
Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države 
in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, 
določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter 

ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega finan-
ciranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili 
o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih 
virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila 
o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih 
virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju og-
revanja in hlajenja ter v sektorju prometa ter informiranje 
in usposabljanje inštalaterjev.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi
Glavni namen je dopolnitev obstoječega zakona s pravili 
o novih in dodatnih možnostih vpisa etažne lastnine in 
povezanih nepremičnin. Novela bo tako omogočila za 
državljane preglednejše, enostavnejše in predvsem bolj 
pravno varne vpise etažne lastnine. V sklopu etažne last-
nine se bodo lahko v zemljiško knjigo vpisali tudi tisti 
skupni deli, ki služijo več različnim stavbam (npr. otroško 
igrišče, skupna zelenica…),  novi kupec pa bo z nakupom 
stanovanja vedno pridobil tudi ustrezen delež na takšnih 
delih, brez da bi za to moral sklepati poseben pravni posel.
Celoten povzetek 71. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

197. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 197. dopisni seji izdala Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih in določila besedilo predloga 
Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zau-
panja, predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o državni upravi ter besedilo predloga Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem 
izvajanju storitev. Vlada RS je določila tudi besedilo 
predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah 
Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa 
do leta 2030 in sprejela Uredbo o embalaži in odpadni 
embalaži ter Uredbo o spremembi Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih organih. 
Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede 
pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja 
ter sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/71._REDNA_SEJA_VLADE_RS_21.4.2021.pdf
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Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih 
organov. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni Načrt raz-
vojnih programov 2021–2024 uvrstila projekt rescEU 
– skladiščenje zalog zaščitne opreme in sprejela predlog 
stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih 
omrežjih v Uniji.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih
V skladu z odlokom se v ponedeljek, 12. aprila, otroci 
vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa 
v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in 
srednje šole bo potekalo na način izvedbe in organizacije 
pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci 
vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, 
kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo.
Z odlokom je začasno še vedno  prepovedano 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 (npr. 
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.

Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in 
storitvah zaupanja
Poglavitne rešitve v zakonu so:
•	 rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda 

država slovenskim državljanom in državljankam ter 

pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več 
sredstvih elektronske identifikacije;

•	 zagotovitev nacionalne pravne ureditve za področje 
storitev zaupanja, kjer Uredba 910/2014/EU dopušča 
oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditev;

•	 vpeljava enoličnega identifikatorja fizične osebe ali 
poslovnega subjekta pri elektronskem poslovanju (tako 
imenovani EŠEI);

•	 zagotavljanje ponudnikom elektronskih storitev, reg-
istriranim v Republiki Sloveniji, možnost uporabe 
informacijske rešitve za uporabo sredstev elektronske 
identifikacije, izdanih s strani izdajatelja sredstva ele-
ktronske identifikacije, ter možnost preverjanja EŠEI 
na podlagi identifikacijske oznake sredstva elektronske 
identifikacije;

•	 omogočanje brezplačnega preverjanja podatkov v 
verodostojnem viru za identifikacijo ob kvalificiranih 
potrdilih, ki jih izdajo ponudniki kvalificiranih storitev 
zaupanja;

•	 možnost uporabe centralne storitve za spletno prijavo 
in elektronski podpis organov javnega sektorja ter 
ponudnikov elektronskih storitev.

Predlog Resolucije o spremembah in 
dopolnitvah Resolucije o nacionalnem 
programu razvoja prometa do leta 2030
Glavna vsebina sprememb je vezana na vsebinsko uskla-
ditev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja 
ukrepov v obdobju izvajanja ReNPRP30 zgodile spre-
membe, zato so posledično v veljavni resoluciji neustrezno 
opredeljeni, pri nekaterih ukrepih pa  je bil spremenjen 
nosilec ukrepa.
V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v pros-
tor je na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je treba 
ukrepe izvajati z delno spremenjenimi izhodišči od tistih, ki 
so bila pričakovana v fazi priprave in sprejema ReNPRP30.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži
Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izvedbeni pred-
pis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). 
Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, 
preprečevanje ali zmanjševanje kakršnih koli vplivov 
embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotav-
lja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske 
ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence
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Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih
Na podlagi Zakona o državni upravi se delovno področje 
vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja 
iz dosedanjega Direktorata za invalide, vojne veterane in 
žrtve vojnega nasilja, ki je organiziran v MDDSZ, prenaša 
na Ministrstvo za obrambo (MO), zaradi česar je potrebno 
spremeniti naziv direktorata.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede 
pridobivanja premoženja države iz naslova 
dedovanja
Uredba odpravlja administrativno oviro, ki se je kot ne-
potrebna pokazala v primerih, kadar v zapuščino sodijo le 
nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, 
gozdovi in kmetije ter po dejanski rabi javne evidence 
GURS niso gozdovi in nepremičnine, ki so po namenski 
rabi kmetijska zemljišča in gozdovi ter so po dejanski rabi 
javne evidence GURS gozd. 
Celoten povzetek 197. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU. 

198. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 198. dopisni seji sprejela Načrt sproščanja 
ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, za 30 dni 
podaljšala epidemijo in sprejela še enajst odlokov v 
zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Vlada RS pa 
je tudi podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila 
plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec 
maj, sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država od 2022 do 2024 in Odlok o spremem-
bah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2020 do 2022 ter podaljšala ukrep 
glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mes-
tih v organih državne uprave zaradi zajezitve širjenja 
tretjega vala epidemije.

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike 
Slovenije
Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe 
z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno 

omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju 
Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-
CoV-2
S predlaganimi spremembami in dopolnitvijo odloka 
se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 ter spreminja obveznost nošenja maske na 
odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba maske 
na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna, če ni 
mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov
Z Odlokom se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju 
športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale 
pred 1. 4. 2021
Športna vadba športnikov (treningi) se dovolijo samo: 
•	 vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in 

svetovni razred), gre za skupaj cca. 550 športnikov, 
ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni doka-
zali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga 
onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni 
ravni;

•	 perspektivnim športnikom, gre za cca. 650 mladih 
športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli 
vrhunske mednarodne športne rezultate;

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

•	 poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so 
vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu 
za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa 
so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih 
športnikov). Status poklicnega športnika je oblika 
zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);

•	 udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z 
odlokom.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne deja-
vnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/197._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_8.4.2021.pdf
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se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport 
v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, 
športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter 
površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi 
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Odpravljena je bila omejitev gibanja ponoči, ki je veljala 
med 22. in 5. uro.
Omejitev prehajanja med statističnimi regijami je ostala 
v veljavi.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov
Novi odlok ponovno dopušča obratovanje žičniških naprav 
in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, 
da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-
CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca 
na vstopni točki na smučišče.
Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih 
prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih 
prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša velja-
vnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike 
in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri 
javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih 
in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kat-
egorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število 
registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno 
od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. 
Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus 
SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali 
s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat 
testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih 
prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se 
izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za 
potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika 
in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

Podaljšan ukrep delnega povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo še za mesec maj
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 
(ZDUOP), ki je začel veljati dne 5. februarja 2021, 
med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije 

COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja 
tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delav-
cem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje 
na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem 
zakonu,  delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 
30. aprila 2021. Vlada Republike Slovenije je   sprejela 
sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021.
Celoten povzetek 198. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

200. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 200. dopisni seji sprejela Nacionalno 
strategijo cepljenja proti COVID-19, verzijo V. Na novo 
oziroma podrobneje so v njej opredeljene prednostne 
skupine za cepljenje.
V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo 
izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, 
ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso 
bili cepljeni.
Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi 
COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem 
težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, 
razbremeniti zdravstveni sistem in omogočiti ponoven 
zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, 
promet, dejavnosti v kulturi in socialno življenje ter ostale 
aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene.
Glede na navedeno je treba najprej cepiti skupine pre-
bivalstva, pri katerih je večje tveganje za težji potek bolezni 
in smrt zaradi COVID-19. V čim krajšem času je treba 
doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva oz. vsaj 60 
odstotkov (1.200.000 prebivalcev). Za dosego tega cilja pa 
se sprejema ustrezno nacionalno strategijo cepljenja proti 
COVID 19, ki opredeljuje procese, naloge in nosilce nalog 
na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19.

203. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 203. dopisni seji sprejela Odlok o 
začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v 
Republiki Sloveniji, dopolnjeno Nacionalno strategijo 
cepljenja proti COVID-19 in določila besedilo novele 
Zakona o javnem naročanju.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/198._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_9.4.2021.pdf
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Odlok o začasni omejitvi ponujanja 
kulturnih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji
Vlada zaradi izboljšanja epidemioloških razmer poleg 
knjižnic, muzejev, galerij in ograjenih odprtih javnih 
površin z nepremično kulturno dediščino s 23. aprilom 
2021 znova odpira arhive in omogoča izvajanje javnih kul-
turnih prireditev (kinematografskih, gledaliških, glasbenih, 
plesnih in drugih).
Omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega 
prostora oziroma odprte površine ne bo veljala za tiste, 
ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo 
začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pri 
gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testi-
ranje nastopajočih, izjema bodo le tisti, ki so covid-19 že 
preboleli ali pa so se že cepili. Pri izvajanju javnih kulturnih 
storitev, tako v zaprtih prostorih kot na odprtih površinah, 
bo obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov 
za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno 
upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje 
in NIJZ.
Začasne omejitve ponujanja kulturnih storitev bodo trajale 
do vključno 2. maja 2021.

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji
Vlada zaradi izboljšanja epidemioloških razmer s 23. apri-
lom 2021 širi možnost kolektivnega uresničevanja verske 
svobode tudi na odprte površine in dovoljuje izvajanje 
verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja. Število 
oseb, ki se bodo lahko udeležile kolektivnega uresničevanja 
verske svobode bo omejeno z velikostjo zaprtega prostora 
oziroma odprte površine.
Medtem ko omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega 
prostora pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in 
izobraževanja ne bo veljala, bo za njeno izvajanje obvezno 
testiranje oseb, ki bodo to dejavnost izvajali, z izjemo 
tistih, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili, 
ter upoštevanje varne medosebne razdalje. Pri kolektiv-
nem uresničevanju verske svobode bo obvezno dosledno 
upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja 
epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih 
priporočil ministrstva za zdravje in NIJZ.

Začasna omejitev kolektivnega uresničevanja verske svo-
bodo v Sloveniji bodo trajale do vključno 2. maja 2021.

Dopolnjena Nacionalna strategija cepljenja 
proti COVID-19
Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je 
strategija posodobljena. Na novo oziroma bolj podrobno 
so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V 
prednostno skupino so dodane naslednje osebe:
•	 starejši od 50 let; 
•	 zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili 

cepljeni;
•	 zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v 

skladu z zakonodajo s tega področja.
Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi 
zaposleni v sektorjih, farmacevtske industrije in farmacev-
tske veletrgovske dejavnosti, 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 ter drugo prebivalstvo 
po vrstnem redu prijav.
V strategiji, verzija VI, je posodobljena tudi priloga 4 z 
novimi informacijami o cepivih, ki jih je pripravila JAZMP. 

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3) 
Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev ZJN-3 je ure-
ditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod 
mejnimi vrednostmi EU (to so naročila male vrednosti), 
odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani 
naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih 
sporazumih) in dopustitev večje prožnosti. Zaostritev 
pravil ni potrebna, urejajo in dopolnjujejo pa se določbe 
o prekrških s tega področja. Predlagan je razširjen nabor 
prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za 
ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo 
večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri 
izvajanju pogodb.
Nekoliko se dvigujejo mejne vrednosti za uporabo ZJN-
3 in mejna vrednost za uporabo postopka naročila male 
vrednosti, hkrati pa se zaradi zagotavljanja večje trans-
parentnosti ureja objava seznamov evidenčnih naročil na 
portalu javnih naročil. Z vidika transparentnosti se ureja 
tudi objava vse dokumentacije izključno na portalu javnih 



27

April 2021

naročil in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, 
tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez pred-
hodne objave (z izjemo nujnih postopkov).
Ob dejstvu, da javno naročanje urejajo javno-naročniške 
direktive EU, države članice nimamo veliko manevrskega 
prostora za drugačno urejanje, kjer pa je dovoljeno, da 
država sistem lahko uredio bolj prožno, pa se s predlaga-
nimi spremembami in dopolnitvami zaradi spodbujanja 
lokalnega in regionalnega gospodarstva, vključno s kmeti-
jstvom, uvaja nekaj novosti in izjem, ki bodo omogočale 
večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega 
blaga.
Za naročnike, ki zaradi svoje specifike težko zasledujejo 
gospodarne cilje ali druge strateške usmeritve, če morajo 
naročati v skladu z ZJN-3, se do mejnih vrednosti EU 
določajo nove izjeme, in sicer:
•	 za javno naročanje hrane oziroma živil, 
•	 naročanje blaga za nadaljnjo prodajo ali za protoko-

larne namene oziroma promocijo Republike Slovenije.
Določene pravne storitve (pravno svetovanje, pravno 
zastopanje), ki so bile doslej zajete med t. i. socialne in 
druge posebne storitve, za katere je veljal poenostavljen 
režim naročanja, se umešča v sistem javnega naročanja.

10  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

22. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svet RS je na 22. izredni seji, ki je potekala 6. 4. 
2021, na predlog Interesne skupine negospodarskih de-
javnosti obravnaval predlog odložilnega veta na Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (EPA 
1634-VIII). Državni svetniki so predlog odložilnega 
veta s 14 glasovi za in 19 glasovi proti zavrnili.
Državni zbor je novelo Zakona o vodah sprejel na 67. 
izredni seji 30. 3. 2021. Predlagatelj odložilnega veta je v 
razpravi povedal, da je bil Zakon o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o vodah (ZV-1G) »sprejet brez strokovne 
obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih 
posegih na področju varstva voda in bi v javni razpravi 
zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje. Zakon v 2. 
členu (spremenjen 37. člen) določa, da se na vodnem in 
priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer 
med drugim dopušča tudi gradnja objektov, ki se skladno 
s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med eno-
stavne objekte, ter gradnja objektov v javni rabi v skladu z 
zakonom, ki ureja graditev objektov. S tem se je razširila 
možnost posegov na vodna in priobalna zemljišča ter na 
območja presihajočih jezer. Zakon namreč odpira vrata 
množični gradnji objektov v javni rabi po veljavni gradbeni 
zakonodaji, ki bi jih bilo po novem možno graditi le z 
izdajo vodnega soglasja Direkcije RS za vode in mimo pros-
torskega načrtovanja s področja upravljanja voda. Posegi so 
bili doslej mogoči le na stavbnih zemljiščih znotraj naselij, 
sedaj pa jih je zakon razširil tudi na vsa ostala naravna 
vodna zemljišča celinskih voda in na priobalna območja, ki 
so v skladu z veljavno zakonodajo definirana kot naravno 
vodno javno dobro in so pomembna za ohranitev, varstvo 
in izboljšanje kakovosti okolja. To lahko privede do nepo-
pravljive škode za pitno vodo, ekosisteme in zdravje ljudi 
po vsej Sloveniji in je v nasprotju z ustavnimi pravicami 
iz 70.a in 72. člena Ustave RS in dolžnostjo Slovenije, da 
ravna v skladu s 4. členom Vodne direktive, še posebej 
7. točko, ki jasno in nedvoumno izpostavlja pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni, da je poslabšanje stanja podzemne 
ali površinske vode dovoljeno. Gre za razširitev možnosti 
gradnje, ki je bila do sedaj prepovedana. Nova ureditev 
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predstavlja nevarnost poslabšanja površinskih voda po 
celotni Sloveniji. Ustavni pravici do zdravega življenjskega 
okolja in pitne vode pa sta v kontekstu te spremembe 
povsem zapostavljeni. Taka rešitev dejansko izenačuje 
priobalna in vodna zemljišča z drugimi vrstami zemljišč, 
za katera je sicer treba pridobiti vodno soglasje, ter tako 
odpravlja posebno varovalno vlogo tovrstnih zemljišč, da 
ščitijo površinska vodna telesa s kopnega. S tem, ko bi 
vodna in priobalna območja izgubila poseben status s svojo 
varovalno in ekosistemsko vlogo, saj gre za naravne habitate 
z visoko biodiverziteto, ki nam z vodnimi in obvodnimi 
ekosistemi zagotavljajo kakovostne, varne in zanesljive 
vodne vire, bi s posegi na ta območja občutno povečali 
tveganja za onesnaževanje površinskih in z njimi povezanih 
podzemnih vodnih teles, ki so glavni viri naše pitne vode.«
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov 
sta obravnavali predlog odložilnega veta in sprejeli sklep, 
da ga ne podpirata.
Po mnenju ministra za okolje in prostor mag. Andreja 
Vizjaka predlog odložilnega veta temelji na trhlih in 
zavajajočih temeljih. Kot je pojasnil v razpravi ne drži, da 
novela zakona o vodah razširja možnost gradnje na priobal-
nem zemljišču, velja nasprotno. Vlada po novem ne more 
več z uredbo posegati v to, kar pa je počela v preteklosti. 
Prav tako ne drži, da bo po novem poseg možen zgolj 
na podlagi vodnega soglasja brez upoštevanja gradbene 
zakonodaje. Ključen pogoj za poseg je urejeno gradbeno 
dovoljenje, je v pojasnilu izpostavil minister Vizjak. Poleg 
navedenega so državni svetniki prisluhnili zagotovilom 
ministra tudi v kontekstu, da se primarno z novelo želi 
čimprej aktivirati nujno potrebna sredstva za vzdrževanje 
vodotokov, in da je v postopkih lahko vključena zaintere-
sirana javnost.

39. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svet RS je na svoji 39. redni seji, ki je potekala 
14. 4. 2021, med drugim podprl predlog zakona o spre-
membi Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, predlog zakona o spremembah in dopolnit-
vah Zakona o Ustavnem sodišču ter predlog sprememb 
in dopolnitev Kazenskega zakonika.

Predlog zakona o spremembi Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
S predlogom Zakona se želi izboljšati materialni položaj 
družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. 
Po novem bi se tako zvišalo delno plačilo za izgubljeni 
dohodek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, 
kadar prekine delovno razmerje ali začne delati za krajši 
delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo 
v duševnem razvoju, težko gibalno oviranega otroka ali 
otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni.

Predlog sprememb in dopolnitev 
Kazenskega zakonika 
Državni svet se je seznanil tudi s predlogom sprememb in 
dopolnitev Kazenskega zakonika in ga podprl, saj prinaša 
bistvene rešitve, ki izhajajo iz zavedanja, da v delu, ki 
obravnava kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in 
posilstvo, temelji na zastarelih modelih prisile, ki za obstoj 
znakov kaznivega dejanja zahtevajo, da se žrtev storilcu 
upira, čeprav se velikokrat ne more ali tega ni zmožna. Cilj 
predlaganih sprememb zakona je povečati varnost žrtev 
spolnega nasilja tako, da se spremeni definicija kaznivih de-
janj, ki bodo po novem temeljili na modelu soglasja (»samo 
ja pomeni ja«). V vsakem primeru pa je treba upoštevati 
načelo, da nihče ne more biti spoznan za krivega storitve 
kaznivega dejanja, če mu to ni dokazano.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču 
Na podlagi predlaganih sprememb naj bi se pravni interes 
kot procesni pogoj za obravnavo pobude na Ustavnem 
sodišču zahteval samo ob vložitvi za začetek postopka, če pa 
kasneje pravni interes preneha ali se spremeni, to ne vpliva 
na procesne predpostavke in Ustavno sodišče odločanje 
izpelje do konca.
Celoten povzetek 39. redne seje Državnega sveta RS je 
na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-ds-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4365
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11  NOVICE ZDRUŽENJA

POTRJENIH DEVET PROJEKTOV 
GRADNJE REGIONALNIH 
KOLESARSKIH POVEZAV IZ 
DOGOVOROV ZA RAZVOJ REGIJ
Iz potrjenih devetih vlog za neposredno potrditev operacije 
bo skupaj vzpostavljenih preko 40 kilometrov kolesarskih 
povezav, ki bodo v višini 9,19 milijona evrov sofinancirani 
s strani Ministrstva za infrastrukturo s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Potrjene operacije na dan 1. april 2021:
1. Kolesarska povezava Celje-Laško (etapa I: 

Celje-Tremerje)
2. Ureditev glavne kolesarske povezave G4 Kalce-Modrej, 

odsek Idrija-Mokraška vas
3. Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji
4. Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo 

infrastrukturo
5. Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja 

Pogonik
6. Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–

Dolenje Jezero
7. Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in 

Črenšovci
8. Kolesarska povezava krško–Sotelsko–Brestanica
9. Gradnja kolesarskih povezav na območju občine 

Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti.
Do 31. 1. 2021, ko je potekel rok za oddajo vlog za 
neposredno potrditev operacije, je bilo predloženih 71 
predlogov projektov, ki obsegajo skupno 580 km regional-
nih kolesarskih povezav, od tega je novogradenj v dolžini 
približno 440 km. Predložena je bila tudi ena vloga za 
gradnjo 3 polnilnih mest za avtobuse javnega potniškega 
prometa. Več informacij je na voljo TU. 

SPLETNE DELAVNICE ZA PRENOVO 
SLOVENSKE STRATEGIJE PAMETNE 
SPECIALIZACIJE 
Zaključila se je serija spletnih delavnic v okviru priprave 
prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije 
(S4) za programsko obdobje 2021–2027. V procesu 
podjetniškega odkrivanja je bilo pod okriljem SVRK, v 
obdobju od 26. marca do 19. aprila 2021, izvedenih deset 
delavnic po prednostnih področjih uporabe S4, ki se jih 
je udeležilo preko 900 deležnikov iz različnih podjetij, 
javnih in zasebnih zavodov, zbornic in združenj, državnih 
institucij ter drugih zainteresiranih deležnikov
Na uvodni delavnici je bil predstavljen proces prenove S4 
ter pomembne strokovne in programske podlage minis-
trstev – MIZŠ, MGRT, MJU, MDDSZ, SVRK. Sledilo 
je devet domenskih ali področnih spletnih delavnic, na 
katerih so je bil predstavljen namen delavnic in predlogi 
novih fokusnih področij in produktnih smeri vsake od 
domen, ki so se izrisali v predhodnih fazah podjetniškega 
odkrivanja. 
V kolikor se spletnih delavnic niste mogli udeležiti, si jih 
lahko ogledate na sledečih povezavah:
•	 Uvodna predstavitev - petek, 26. 3. 2021 - posnetek 

predstavitve
•	 Materiali kot končni produkti - ponedeljek, 29. 3. 

2021 - posnetek predstavitve
•	 Mobilnost - sreda, 31. 3. 2021 - posnetek predstavitve
•	 Zdravje - Medicina - petek, 2. 4. 

2021 - posnetek predstavitve
•	 Tovarne prihodnosti - sreda, 7. 4. 2021 - posnetek 

predstavitve
•	 Trajnostni turizem - petek, 9. 4. 2021 - posnetek 

predstavitev
•	 Trajnostna pridelava hrane - ponedeljek, 12. 4. 2021 

- posnetek predstavitve
•	 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo - sreda, 14. 

4. 2021 - posnetek predstavitve
•	 Pametne stavbe in dom z lesno verigo - četrtke, 15. 4. 

2021 - posnetek predstavitve
•	 Pametna mesta in skupnosti s horizontalno IKT mrežo 

- ponedeljek, 19. 4. 2021 - posnetek predstavitve

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-trajnostne-mobilnosti-v-okviru-dogovora-za-razvoj-regij-drr/
https://www.youtube.com/watch?v=a2lEzs1eH6A
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Delavnice_2021_prenova/S4_delavnice_Uvodna_predstavitve_26_3_2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=6I47_xR0e0I
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Delavnice_2021_prenova/S4_delavnice_MATPRO_29_3_2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=_fQxKxQoEpU
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Delavnice_2021_prenova/S4_delavnica_Mobilnost_31_3_2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=vUlF0noxBqc
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Delavnice_2021_prenova/S4_delavnice_Zdravje_medicina_2_4_2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=Jd7rW33GHTo
https://eu-skladi.si/sl/dokumenti/s4/webinar-5-predstavitve.zip
https://www.youtube.com/watch?v=mRbQfRpmOTE&t=3136s
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/s4/webinar-6-predstavitev.zip
https://www.youtube.com/watch?v=Sc_j9gzKf4g
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/s4/webinar-7-predstavitve.zip
https://www.youtube.com/watch?v=3KLJjHJfC30
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Delavnice_2021_prenova/S4_delavnica_Mreze-za-prehod-v-krozno-gospodarstvo_14_4_2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=p3zmOOA7jxA
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Delavnice_2021_prenova/S4_delavnica_Pametne-stavbe-in-dom-z-lesno-verigo_15_4_2021.zip
https://www.youtube.com/watch?v=1QSOiDTiEbA
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/s4/webinar-10.zip
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OBVESTILO O OSEBAH, ODGOVORNIH 
ZA JAVNA NAROČILA
Ministrstvo za pravosodje nam je v vednost poslalo ob-
vestilo o osebah, odgovornih za javna naročila,   katerih 
definicija je bila spremenjena z uveljavitvijo novele Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je 
stopila v veljavo 17. 11. 2020. Opredelitev oseb, od-
govornih za javna naročila je pomembna, ker so te osebe 
pod določenimi pogoji dolžne Komisiji za preprečevanje 
korupcije sporočiti svoje premoženjsko stanje.
Celotno pojasnilo je na voljo TU. 

PRENOVLJEN PORTAL ZA 
ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE 
e-JN
V okviru tehnološke prenove sistema e-JN je zaživel 
prenovljeni portal za podporo elektronskem javnem 
naročanju. 
Izdelan je na osnovi odzivnega spletnega designa, kar 
v praksi pomeni, da se lahko dostopa do njega preko 
različnih naprav in brskalnikov. Vsebina pa bo vedno enaka 
in optimalno pripravljena za naš medij.

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA ZA 
VZPOSTAVITEV PAMETNIH MEST IN 
SKUPNOSTI (JR PMIS)
V Uradnem listu RS, št. 51/2021, ki je izšel 2. 4. 2021, je 
objavljena sprememba javnega razpisa za demonstracijske 
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti.
S spremembo javnega razpisa se spreminja prvi rok oddaje 
vlog. Roka oddaje vlog sta tako:
•	 14. 5. 2021 do 12. ure, 
•	 10. 9. 2021 do 12. ure. 
Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja 
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« pa je bil  obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 21/2021, ki je izšel v petek, 
12. 2. 2021.

13  PROJEKTI OBČIN 
SOFINANCIRANI IZ 
SREDSTEV EU

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko je bilo v mesecu aprilu izdanih 11 odločitev o finančni 
podpori za projekte, ki jih bodo izvajale občine.

PROJEKT »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 
KOMUNALNE ODPADNE VODE V 
POREČJU SORE – OBČINA ŠKOFJA 
LOKA«
Za projekt v vrednosti 2,8 milijona evrov, ki ga Občina 
Škofja Loka izvaja v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske 
razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 793 tisoč 
evrov.
S projektom je predvidena izgradnja skupaj 3904 metrov 
kanalizacijskega sistema in treh črpališč na območju Škofje 
Loke. Na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode bo po 
izvedbi projekta dodatno priključenih 313 populacijskih 
enot, od tega 276 iz gospodinjstev in 37 iz dejavnosti. Po 
izvedeni investiciji bo tako v občini Škofja Loka 98,84 
odstotka populacijskih enot priključenih na javno gos-
podarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja 
odpadnih voda.

PROJEKT »KOVAČNICA – PODJETNIŠKI 
INKUBATOR KRANJ«
Za slabega 2,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izva-
jala Mestna občina Kranj, bo Evropski sklad za regionalni 
razvoj prispeval 1,5 milijona evrov.
Mestna občina Kranj namerava v okviru projekta vz-
postaviti nov podjetniški inkubator Kovačnica kot osrednji 
subjekt inovacijskega okolja Gorenjske in mesta Kranja. 
Projekt vključuje nakup, prenovo in opremljanje nekdanjih 
prostorov pošte na Poštni ulici 4 v starem mestnem jedru.
Mestna občina Kranj želi s projektom povečati dodano 
vrednost malih in srednjih podjetij v regionalnem gos-
podarstvu, spodbuditi inovacijski in zagonski podjetniški 
potencial občine, krepiti podjetništvo in ustvarjalno re-
gionalno skupnost ter prispevati k trajnostni rabi prostora.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/007-25-2021_pojasnilo_OJN_P.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021005100017/spremembo-javnega-razpisa-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-st--4300-43202054-ob-184921
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021002100002/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis-st--4300-43202010-ob-130121
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021002100002/javni-razpis-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-jr-pmis-st--4300-43202010-ob-130121
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PROJEKT »DRR-KOLESARSKA 
POVEZAVA BREŽICE–DOBOVA«
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v 
okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, znaša 
nekaj manj kot 2,9 milijona evrov, od tega bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj prispeval 1,8 milijona evrov.
Občina Brežice bo v okviru projekta uredila približno 
4,6 kilometra zaključene kolesarske povezave od Brežic 
do Dobove, s čimer bo zagotovila kakovostne infra-
strukturne pogoje in s tem spodbudila uporabo kolesa 
za dnevno migracijo. Rezultat vodenja kolesarskih poti 
po manj prometni infrastrukturi, namenjeni ranljivejšim 
udeležencem v prometu, bo tudi izboljšana prometna 
varnost.
Dolgoročni namen investicije je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno kolesarjenje in 
posledično zmanjševanje števila vozil na cesti.

PROJEKT »KOLESARSKA POVEZAVA 
KAMNIK–GODIČ«
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne 
regije, znaša dober milijon evrov, od tega bo Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeval 733 tisoč evrov.
Občina Kamnik bo v okviru projekta zgradila oziroma 
uredila kolesarsko povezavo na odseku med Kamnikom in 
Godičem ter s tem Kamnik kot pomembno gospodarsko 
in upravno središče povezala z zaledjem. Skupna dolžina 
kolesarske povezave v okviru tega projekta znaša 3,2 ki-
lometra, od tega je novogradnja v dolžini 2.281 metrov.
Projekt zagotavlja večjo prometno varnost kolesarjev, 
zmanjšuje negativne vplive motornega prometa na 
okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles 
za vsakodnevna opravila kot alternativo avtomobilskim 
prevozom.

PROJEKT »UrbaNMakerspace«
Za slabih 600 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala 
Mestna občina Novo mesto v okviru Dogovora za razvoj 
regije Jugovzhodna Slovenija, bo Evropski sklad za region-
alni razvoj prispeval 352 tisoč evrov.
V okviru projekta bo Mestna občina Novo mesto ku-
pila, uredila in opremila poslovne prostore za inkubator 

urbaNMakerspace, ki bo ponujal poslovne prostore za 
mlada inovativna podjetja in delavnico s sodobno tehnično 
oziroma robotsko opremo. Inkubator bo spodbujal de-
lovanje mladih inovativnih podjetij, prenos izkušenj med 
podjetniki, ustvarjanje novega znanja in razvoj kreativnih 
idej.

PROJEKT »POSLOVNA CONA ŽIRI: 
KOMUNALNO OPREMLJANJE«
Za dobrih 2,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo 
izvajala Občina Žiri v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske 
razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj 
prispeval 869 tisoč evrov.
V okviru projekta bo Občina Žiri uredila oziroma dogradila 
ekonomsko-poslovno infrastrukturo na območju obstoječe 
ekonomsko poslovne cone. S tem bodo zagotovljeni pogoji 
za razvoj in rast podjetij, ki širijo svojo poslovno dejavnost 
in so pomembni zaposlovalci na regionalni ravni.
Ureditev ekonomsko poslovne cone pomeni pomemben 
prispevek k razvoju gospodarstva v občini Žiri oziroma 
regiji, povečanju dodane vrednosti malih in srednje velikih 
podjetij ter k povečanju zaposlovanja.

PROJEKT »DRR-MOL-LETALIŠKA 
CESTA«
Za 8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala 
Mestna občina Ljubljana v okviru Dogovora za razvoj 
Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za 
regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov.
V okviru projekta bo urejena sklenjena kolesarska povezava 
v dolžini 1,95 kilometra in 3,9 kilometra pločnika za pešce. 
Mestna občina Ljubljana na ta način zagotavlja primerne 
kolesarske in peš površine, ki bodo prispevale k razvoju 
trajnostne mobilnosti na ravni celotne regije in k spodbu-
janju dnevne mobilnosti kolesarjev med mestnim naseljem 
in zalednimi naselji na ravni regije. Z omenjeno naložbo 
se bo izboljšala kakovost življenjskega prostora v urbanem 
območju in povečala prometna varnost.

PROJEKT »BRV LENT-TABOR«
Za nekaj manj kot 4,5 milijona evrov vreden projekt, ki 
ga bo izvajala Mestna občina Maribor, bo Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeval 2,6 milijona evrov.
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Mestna občina Maribor bo v okviru projekta zgradila brv 
čez reko Dravo, ki bo povezovala levi in desni breg pri 
Starem mostu. Na brvi Lent-Tabor bo uredila varne in 
ločene povezave za pešce in kolesarje.
Občina bo z izvedbo naložbe revitalizirala in povezala 
območje nabrežij Drave. Z ureditvijo brvi se bodo skrajšale 
poti v mestnem središču, izboljšala pretočnost in obis-
kanost območja. Štajerska prestolnica s projektom dodatno 
spodbuja trajnostno mobilnost.

PROJEKT »POSLOVNA CONA JUŽNO 
OD ŽELEZNICE II. FAZA«
Za dobrih 660 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala 
Občina Žalec v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvo-
jne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
414 tisoč evrov.
Občina Žalec bo v okviru projekta dogradila poslovno 
cono. Natančneje, zgradila bo potrebno cestno in komu-
nalno infrastrukturo v poslovni coni južno od železnice in 
s tem zagotovila pogoje za poslovanje in razvoj podjetij. 
S tem bo Občina Žalec prispevala k hitrejšemu razvoju 
gospodarstva na regionalni ravni.

PROJEKT »MREŽNI PODJETNIŠKI 
INKUBATOR PNR - III. FAZA«
Za skoraj 1,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo 
izvajala Občina Postojna v okviru Dogovora za razvoj 
Primorsko-Notranjske razvojne regije, bo Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeval 783 tisoč evrov.
V okviru projekta bo Občina Postojna ustvarila prostor 
v javni lasti, ki bo služil spodbujanju podjetništva, odpi-
ranju novih delovnih mest, povezovanju skozi ustrezno 
usposabljanje in svetovanje, širitvi obstoječih podjetij, 
pripravam na trg ter razvijanju novih podjetniških idej. To 
bo dosegla z ureditvijo stavbe v vzhodnem delu Poslovno 
obrtne cone Veliki Otok in z umestitvijo vsebin, ki bodo 
podjetjem pomagale pri premagovanju začetnih težav pri 
ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja. Mrežni 
podjetniški inkubator bo pripomogel k povečanju dodane 
vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter izboljšal 
stanje na področju zagotavljanja ustreznega podpornega 
okolja za razvoj podjetništva in podjetij v regiji.

PROJEKT »IZBOLJŠANJE STANJA 
OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH 
TIPOV KRAJINSKEGA PARKA PIVŠKA 
PRESIHAJOČA JEZERA PIVKA.KRAS.
PRESIHA«
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, 
znaša dobre 3 milijone evrov, od tega bo Evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 2,4 milijona 
evrov.
V okviru projekta se bodo izvedle aktivnosti, ki bodo 
omogočile izboljšanje stanja velikega števila rastlinskih in 
živalskih vrst, hkrati pa bo obiskovalcem omogočeno, da 
bodo še več let lahko območje Pivških presihajočih jezer 
obiskovali na način trajnostnega turizma.
Projekt je prednostno usmerjen v izboljšanje stanja 
presihajočih jezer in vzhodnih submediteranskih suhih 
travišč ter šestih kvalifikacijskih vrst znotraj Nature 2000: 
strašničin mravljiščar, travniški postavnež, hribski škrjanec, 
pisana penica, veliki pupek in mali podkovnjak. Posredno 
bo projekt pozitivno vplival tudi na ostale vrste in habi-
tatne tipe, vezane na kulturno krajino.
Občina Pivka, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Zavod 
RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica na-
meravajo med drugim s projektom ozaveščati domačine 
o pomembnosti in vrednotah njihove dediščine in krepiti 
lokalno identiteto.
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14  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
•	 Javni poziv za nepovratne finančne spodbude 

občinam za polnilne postaje za električna vozila v 
zavarovanih območjih NATURA 2000 (53SUB-
EVPOL17) – do objave zaključka

•	 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 
v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 
družbenega pomena (61ONS17) –  do objave 
zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev

•	 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih 
skupnosti (60LS17) – do objave zaključka javnega 
poziva oz. do porabe sredstev

•	 Javni razpis – financiranje krajših programov v vrtcih 
v šolskem letu 2020/2021 – 30. 4. 2021

•	 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 vlaganj v infrastrukturo 
za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše 
od 65 let -10. 5. 2021, 2. 7. 2021, 30. 8. 2021

•	 Javni razpis za podporo planinski športni in rekre-
acijski infrastrukturi - 16. 5. 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

•	 Posojila za financiranje projektov celovite energetske 
prenove javnih stavb (EE) – do porabe sredstev oz. 
do 31. 12. 2021

15  EU NOVICE

VEČJEZIČNA DIGITALNA PLATFORMA
Z 19. 4. 2021 je začela delovati nova večjezična digitalna 
platforma, ki bo državljanom po vsej EU omogočila sode-
lovanje na konferenci o prihodnosti Evrope. 
Državljani po vsej EU bodo tako imeli priložnost v vseh 
uradnih jezikih EU izraziti svoja stališča o vseh temah, za 
katere menijo, da so pomembne za prihodnost EU. 
To bo prvič na ravni EU, da bodo imeli državljani 
priložnost predstaviti svoje zamisli, komentirati zamisli 
drugih, ustvariti dogodke in sodelovati na njih. Platforma 
bo osrednja točka konference, kjer se bodo zbirali in izmen-
jali vsi prispevki konference, vključno z decentraliziranimi 
dogodki, okroglimi mizami evropskih državljanov in 
plenarnimi zasedanji konference. 
Več informacij je na voljo TU.

OPROSTITEV PLAČILA DDV
Evropska komisija je sredi aprila predlagala, da se blago 
in storitve, ki jih državam članicam, državljankam in 
državljanom v času krize dajejo na voljo Evropska komisija 
ter organi in agencije EU, oprostijo plačila davka na 
dodano vrednost (DDV).
Izkušnje  koronavirusne pandemije so namreč pokazale, 
da je DDV, ki se zaračunava na nekatere transakcije, 
stroškovni dejavnik pri javnih naročilih, ki obremenjuje 
že tako omejene proračune. Današnja pobuda bo zato 
povečala učinkovitost sredstev EU, ki se v javnem interesu 
uporabljajo za odziv na krize, kot so naravne nesreče ali 
izredne razmere v javnem zdravju. Po začetku veljavnosti 
novih ukrepov bodo Komisija ter druge agencije in organi 
EU blago in storitve lahko uvažali in kupovali brez DDV, 
kadar bodo ti nakupi razdeljeni kot del odziva EU na 
izredne razmere. Prejemniki bodo lahko države članice ali 
tretje osebe, kot so nacionalni organi ali institucije (npr. 
bolnišnica, nacionalni zdravstveni organ ali nacionalni 
organ za odzivanje na nesreče).
Blago in storitve, zajeti v predlagani oprostitvi, med 
drugim vključujejo diagnostične teste in material za testi-
ranje ter laboratorijsko opremo; osebno zaščitno opremo; 
šotore, ležišča, oblačila in hrano; razvoj, proizvodnjo in 
javno naročanje potrebnih izdelkov, dejavnosti, povezane 
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z raziskavami in razvojem, strateško ustvarjanje zalog 
izdelkov; farmacevtska dovoljenja, karantenske objekte, 
klinična preskušanja, razkuževanje prostorov ipd.
Več informacij je na voljo  TU. 

SPREMENJENE SMERNICE EU O 
REGIONALNI DRŽAVNI POMOČI 
Evropska komisija je sprejela spremenjene smernice EU 
o regionalni državni pomoči. V skladu z novimi pravili 
lahko države članice dodelijo državno pomoč podjetjem za 
podporo gospodarskemu razvoju območij EU z omejenimi 
možnostmi, hkrati pa zagotavljajo enake konkurenčne 
pogoje med državami članicami. 
Smernice so prvi sklop pravil o državni pomoči, ki se 
spreminjajo po objavi evropskega zelenega dogovora ter 
evropske industrijske in digitalne strategije.
Veljati bodo začele 1. januarja 2022.
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_1642
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_sl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_1825

