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1  UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili novo, že osmo, številko elektronskega glasila Glas 
občin v letu 2021.
Združenje občin Slovenije je že v mesecu juliju na Ministrstvo za finance posredovalo pripombe na predlog 
izračuna povprečnih stroškov občin in hkrati tudi podalo predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti. 
Tokrat pa smo na Ministrstvo za javno upravo ter na Ministrstvo za finance posredovali dopis, v katerem 
pozivamo k pričetkom pogovorov o višini povprečnine.
V postopkih medresorskega usklajevanja ali javne obravnave je več predlogov predpisov, ki so vedno dostopni 
tudi na spletni strani Združenja občin Slovenije. Vabimo vas, da si predloge predpisov pogledate in nam podate 
morebitne predloge, mnenja in pripombe.
S strani pristojnih ministrstev smo prejeli več obvestil, katera tudi redno objavljamo na spletnih straneh 
združenja. Tako je npr. Ministrstvo za javno upravo objavilo obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na »javni 
razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (JP PMIS), in sicer do 22. 
oktobra 2021.
Tudi v mesecu avgustu smo za vas organizirali izobraževanje, na katerem je predstavnica Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada predstavila Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1.
Vabimo pa vas, da se nam v prihodnjih mesecih pridružite na sledečih izobraževanjih:
•	 DDV	aktualnosti	za	občine	in	predstavitev	DDV	sprememb	–	7. 9. 2021

•	 Kultura	spletnega	komuniciranja	–	17. 9. 2021

•	 Priprava	proračuna	občine		-	12. 10. 2021

•	 Popis	in	inventura	v	občinah	za	2021	–	25. 11. 2021

Vse aktualne informacije dnevno objavljamo na spletnih straneh združenja, zato vas vabimo, da jih redno 
spremljate.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 
ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4538
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4547
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/7.9.2021_VABILO_DDV_AKTUALNOSTI_IN_SPREMEMBE_ZA_OBCINE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/17.9.2021_VABILO_KULTURA_SPLETNEGA_KOMUNICIRANJA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/12.10.2021_VABILO_PRORACUN_OBCINE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/25.11.2021-VABILO_SEMINAR_INVENTURA_V_JAVNEM_SEKTORJU.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/
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2  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
126/2021
•	 Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 

prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z na-
lezljivo boleznijo COVID-19

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
129/2021
•	 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 

Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

•	 Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

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

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

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

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

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

•	 Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
131/2021
•	 Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki 
Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih 
proizvodov

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
132/2021
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o iz-

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

•	 Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje de-
javnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

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

•	 Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

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

•	 Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene 
na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
133/2021
•	 Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogo-

jev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju 
ter visokem šolstvu

•	 Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega 
programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2672/odlok-o-nacinu-ugotavljanja-izpolnjevanja-pogojev-prebolevnosti-cepljenosti-in-testiranja-v-zvezi-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2672/odlok-o-nacinu-ugotavljanja-izpolnjevanja-pogojev-prebolevnosti-cepljenosti-in-testiranja-v-zvezi-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2672/odlok-o-nacinu-ugotavljanja-izpolnjevanja-pogojev-prebolevnosti-cepljenosti-in-testiranja-v-zvezi-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2673/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2673/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2707/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/2021-01-2707/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/2021-01-2707/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/2021-01-2708/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2708/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2709/odlok-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/2021-01-2709/odlok-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/2021-01-2710/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2710/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2711/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2711/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2712/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2712/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2713/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/2021-01-2713/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/2021-01-2713/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/2021-01-2714/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2714/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2716/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2716/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2716/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2724/uredba-o-prepovedi-dajanja-nekaterih-plasticnih-proizvodov-za-enkratno-uporabo-na-trg-v-republiki-sloveniji-in-o-oznacevanju-nekaterih-plasticnih-proizvodov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2724/uredba-o-prepovedi-dajanja-nekaterih-plasticnih-proizvodov-za-enkratno-uporabo-na-trg-v-republiki-sloveniji-in-o-oznacevanju-nekaterih-plasticnih-proizvodov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2724/uredba-o-prepovedi-dajanja-nekaterih-plasticnih-proizvodov-za-enkratno-uporabo-na-trg-v-republiki-sloveniji-in-o-oznacevanju-nekaterih-plasticnih-proizvodov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2724/uredba-o-prepovedi-dajanja-nekaterih-plasticnih-proizvodov-za-enkratno-uporabo-na-trg-v-republiki-sloveniji-in-o-oznacevanju-nekaterih-plasticnih-proizvodov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2747/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-presejalnih-programov-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2747/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-presejalnih-programov-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2747/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-izvajanju-presejalnih-programov-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2748/odlok-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2748/odlok-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2749/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2749/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2750/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/2021-01-2750/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/2021-01-2750/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/2021-01-2751/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2751/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2752/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2752/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2753/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2753/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2754/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2754/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2755/odlok-o-spremembah-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2755/odlok-o-spremembah-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2755/odlok-o-spremembah-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2756/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2756/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2758/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2758/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2758/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2759/pravilnik-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2759/pravilnik-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
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SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene 
storitve in programe

•	 Pravilnik o izvajanju posebnega presejalnega pro-
grama za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-
CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

•	 Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgod-
nje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za 
učence in dijake

•	 Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o izvajanju subvencioniranega prevoza

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
135/2021
•	 Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju prese-

jalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z 
virusom 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 in dopolnitvi Odloka o določitvi 
začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in 
izobraževanju ter visokem šolstvu

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
136/2021
•	 Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih 

za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2

3  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

ELEKTRONSKI OBRAZCI ZA SLEDENJE 
POTNIKOV
Vsi potniki, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom ali ladjo, 
morajo od 16. avgusta 2021 naprej pred vstopom v državo 
izpolniti digitalni obrazec za sledenje potnikov.
Gre za obrazec, ki omogoča lažje sledenje stikom v 
primerih, kadar so potniki med potovanjem izpostavljeni 
nalezljivi bolezni. Podatke, ki jih potniki posredujejo, 
lahko epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje uporabi za hiter stik s potniki in njihovimi 
kontakti, da prepreči nadaljnje širjenje bolezni in zaščiti 
zdravje potnikov.
Spletna stran EU PLF predstavlja enotno vstopno točko 
za zbiranje elektronskih obrazcev PLF (Passenger Locator 
Form) in hkrati omogoča lažje in hitrejše zbiranje ter iz-
menjavo podatkov med državami članicami EU, s čimer 
je sledenje stikom potnikov bolj učinkovito in uspešno.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2759/pravilnik-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2759/pravilnik-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2761/pravilnik-o-nacinu-izvajanja-samotestiranja-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-ucence-in-dijake
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2761/pravilnik-o-nacinu-izvajanja-samotestiranja-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-ucence-in-dijake
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2761/pravilnik-o-nacinu-izvajanja-samotestiranja-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-ucence-in-dijake
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2762/pravilnik-o-dolocanju-cen-subvencioniranega-prevoza
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2763/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-subvencioniranega-prevoza
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2763/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-subvencioniranega-prevoza
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2796/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/2021-01-2796/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/2021-01-2796/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/2021-01-2796/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/2021-01-2797/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2797/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2797/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-zacasnih-pogojev-za-izvajanje-dejavnosti-v-vzgoji-in-izobrazevanju-ter-visokem-solstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2798/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2798/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2799/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2799/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://app.euplf.eu/#/
https://www.nijz.si/
https://www.nijz.si/
https://app.euplf.eu
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4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O CESTAH
Predlog Zakona o cestah, ki ga je pripravilo Ministrstvo 
za infrastrukturo določa in ureja:
•	 status in kategorizacijo javnih cest;
•	 enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje 

vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategorizira-
nih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi 
zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cest-
nega prometa na celotnem cestnem omrežju;

•	 obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje 
stanja javnih cest za varen in neoviran promet;

•	 upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest 
ter prometa na njih;

•	 ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov emisij prometa.
Predlog zakona, v primerjavi s sedaj veljavnim Zakonom 
o cestah, na novo opredeljuje videonadzor prometa. Med 
novostmi predloga zakona je tudi ta, da med vzdrževalna 
dela v javno korist sodi tudi gradnja kolesarske poti med 
dvema javnima cestama, če dolžina ne presega 1 kilome-
ter in pod pogojem, da izpolnjuje merila za enostavne 
gradbeno inženirske objekte, določene s predpisom o 
razvrščanju objektov. Prav tako določa, da se rekonstrukcije 
in novogradnje cest izvajajo v skladu s predpisi s področja 
urejanje prostora in graditev objektov.
Prav tako zakon določa obveznosti upravljavca ceste zaradi 
čezmerne obremenitve s hrupom. Tako bo upravljavec 
cest, med pasivnimi protihrupnimi ukrepi, sofinanciral 
del  stroškov menjave stavbnega pohištva na fasadah stavb, 
kjer je ugotovljena obremenitev s hrupom. 
Predlog zakona med drugim več ne določa več prido-
bitev strokovnega mnenja za vzpostavitev avtobusnega 
postajališča in sestavo komisije za njegovo pridobitev.
Predlog zakona v svojem 114. členu določa tudi izdajo 
dovoljenja popolne zapore občinske ceste zaradi del ali 
prireditve, in sicer «če	preusmeritev	na	druge	javne	ceste	ni	
mogoča	ali	če	se	promet	na	lokalni	cesti	ne	ustavi	za	več	kot	30	
minut	oziroma	zaradi	zapore	javne	poti	za	več	kot	60	minut«.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 2. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O NALOGAH 
IN POOBLASTILIH POLICIJE
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pooblastilih in nalogah policije, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za notranje zadeve. 
Med cilji predloga Zakona je navedeno:
1. uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije, 
2. ureditev avtomatiziranega preverjanja reg-

istrskih tablic v javnem prometu v skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-152/17-30, 
Predlaga se sprememba uporabe sistemov za avto-
matizirano prepoznavo registrskih tablic, s katero 
se zagotavlja, da bi policisti v prometu »prepoznali« 
večje število voznikov in vozil, ki zaradi varnosti ostalih 
udeležencev ne bi smeli biti udeleženi v prometu, kar bi 
pozitivno vplivalo na prometno varnost in prispevalo k 
učinkovitejšemu odkrivanju kaznivih dejanj na posa-
meznih segmentih domače in čezmejne kriminalitete. 

3. učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju 
nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih 
dolžnosti,
S predlogom zakona se določa možnost, da bi policija na 
območju kritične infrastrukture in varnostno tveganih 
območjih uporabljala stacionarna tehnična sredstva za 
video in avdio snemanje z namenom preprečevanja in 
dokazovanja prekrškov ter kaznivih dejanj. Posnetki, 
ki ne bodo uporabljeni za dokazovanje prekrškov in 
kaznivih dejanj ter identificiranje kršiteljev in storilcev, 
se bodo brisali najpozneje v 45 dneh od njihovega 
nastanka, kar je primerljivo roku hrambe posnetkov v 
evidenci posnetkov policijskih postopkov in določenih 
javnih zbiranj.
Z namenom krepitve sodelovanja z organi sa-
moupravnih lokalnih skupnosti na področjih, ki se 
nanašajo na izboljšanje varnosti v samoupravni lokalni 
skupnosti, se na varnostno tveganih območjih pred-
videva pisno soglasje samoupravne lokalne skup-
nosti pri uporabi zgoraj navedenih tehničnih sredstev 

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/507005?disposition=attachment
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12230
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12230
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ter časovna zamejenost uporabe navedenih sredstev 
(za obdobje enega meseca, ki se lahko s soglasjem 
samoupravne lokalne skupnosti vsakič podaljša še za 
en mesec). Obvestilo o uporabi tehničnih sredstev bo 
objavljeno na spletnih straneh policije in samoupravne 
lokalne skupnosti, s čimer se zagotavlja obveščanje 
javnosti in krepi preventivna vloge policije. 

4. nadgradnja normativnega okvirja posameznih 
določb na področju opravljanja policijskih nalog 
in izvajanja policijskih pooblastil,

5. natančnejša ureditev posameznih mehanizmov 
nadzora nad delom policije.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 2. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 
PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je v javno razpravo poslalo Resolucijo o nacio-
nalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-
2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema 
socialnega varstva v navedenem obdobju. 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za 
obdobje 2021-2030 je strateški dokument, ki daje usmer-
itve in zastavlja dolgoročen razvoj na področju socialnega 
varstva. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in 
razvoj sistema ter določa cilje in aktivnosti za dosego teh 
ciljev. 
Resolucija določa razvoj storitev in programov socialnega 
varstva, vključno s cilji do leta 2030. Opredeljuje tudi 
način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije ter 
opredeljuje vire, kadrovske in finančne, za izvajanje ciljev 
resolucije in načrtovan razvoj storitev ter programov. 
Podobno kot v predhodni resoluciji, ostaja tudi v aktu-
alni za obdobje 2021-2030 cilj, ki ga resolucija zasleduje, 
izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter 
krepitev družbene povezanosti, medsebojne solidarnosti in 
socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. 
Poleg tega so v predlogu aktualne resolucije določeni 
trije ključni cilji, ki se neposredno nanašajo na razvoj 
sistema socialnega varstva. Ti so zmanjševanje tveganja 
revščine in povečevanje socialne vključenosti, izboljšanje 
dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov ter 

krepitev skupnostnih oblik socialnega varstva in ustvarjanje 
podpornega okolja ter pogojev za izboljšanje kakovosti 
storitev in programov, je še navedeno v predlogu reso-
lucije. Podrobni ukrepi bodo opredeljeni v nacionalnem 
izvedbenem načrtu.
Vaše predloge, mnenje in predloge nam lahko posredu-
jete do 8. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si

PREDLOG PRAVILNIKA O UČINKOVITI 
RABI ENERGIJE V STAVBAH
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Pravilnika o učinkoviti rabi energije, katerega 
je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
Pravilnik, ki bo začel veljati 1. januarja 2022, določa 
tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za doseganje 
energijske učinkovitosti stavb na področju lastnosti toplot-
nega ovoja stavbe, tehničnih stavbnih sistemov ogrevanja, 
hlajenja, klimatizacije, prezračevanja ali njihove kombi-
nacije, priprave tople sanitarne vode, razsvetljave, avtoma-
tizacije in nadzoru TSS, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije, vključno s proizvodnjo električne energije 
na kraju same, zagotavljanje podpore e-mobilnosti za 
potrebe uporabnikov stavb, v skladu z Direktivo 31/2010/
EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 
o energetski učinkovitosti stavb in Direktivo 2018/844/
EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 
2018 o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski 
učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski 
učinkovitosti.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete 
do 10. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ODVAJANJU 
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE 
VODE
Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, določa pa 
podaljšanje prehodnih rokov, ki bi se po veljavni uredbi 

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/501406?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/501406?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/501406?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/504125?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/508575?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/508575?disposition=attachment
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iztekli 31.12.2021, in sicer do 31.12.2025, prehodni roki 
z datumom 31.12.2023 pa se podaljšajo do 31.12.2027.
Prehodni roki, ki se podaljšujejo, se nanašajo na obstoječe 
objekte na območjih, kjer ni predpisana javna kanalizacija 
in morajo lastniki objektov zagotoviti ureditve za svoje 
objekte kot tudi za opremljanje z javno kanalizacijo v 
aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 
PE, kjer se odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijo.
Ministrstvo navaja, da znaša stopnja priključenosti na 
javno kanalizacijo v aglomeracijah z obremenitvijo, 
manjšo od 2.000 PE, cca. 52%. Opremljenost z javno 
kanalizacijo je kljub postopnemu izboljšanju skozi leta, v 
teh aglomeracijah sorazmerno nizka. V objektih zunaj meja 
aglomeracij je med prevladujočimi ureditvami še vedno 
»obstoječa pretočna greznica« (cca. 69 %), medtem ko je 
MKČN skupaj z nepretočnimi greznicami le cca. 14 % 
(podatki so za leto 2018, novejših še ni na voljo). V letih 
2020 in 2021 smo bili soočeni tudi s posebnimi razmerami 
in razglašeno epidemijo COVID-a 19, kar je vplivalo na 
vsa področja življenja in je lahko tudi oteževalo izvajanje 
projektov in s tem izpolnjevanje obveznosti po uredbi.
Ministrstvo je v zadnjem času prejelo kar nekaj vprašanj 
kako se bodo odločili glede morebitnega podaljšanja 
prehodnih rokov, menijo, da bi bilo podaljšanje rokov 
dobrodošlo tako za občine - investitorke v javno kanali-
zacijo kot tudi za državljane. Določena sredstva za op-
remljanje »malih« aglomeracij na voljo tudi po letu 2021 
(npr. Sklad za vode).
Vaše predloge, pripombe in mnenje nam lahko posredu-
jete do 10. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
gmail.com.

PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU 
JAVNEGA NAJEMA STANOVANJ
Predlog Uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj 
je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, določa pa:
•	 pogoje in merila za najem stanovanj na trgu, 
•	 javni razpis za najem in oddajo stanovanj v podnajem, 
•	 postopek dodeljevanja stanovanj v podnajem, 
•	 prednostne kategorije prosilcev, 
•	 višino najemnine in obrabnine ter subvencioniranje 

najemnine,

•	 obseg zagotovljenih sredstev za stroške izvajanja ja-
vnega najema stanovanj,

•	 vsebino poročila o stroških izvajanja javnega najema 
stanovanj.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do 15. 9. 2021 na elekronski naslov mateja.krvina(at)
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 
LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI 
SKUPNOST, V PROGRAMSKEM 
OBDOBJU 2014–2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pri-
pravilo predlog Uredbe o  spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
v programskem obdobju 2014–2020.
Uredba določa:
•	 pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrd-

itev lokalnih akcijskih skupin (LAS), 
•	 vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokal-

nega razvoja (SLR), 
•	 merila in način za izbor SLR, 
•	 naloge LAS, 
•	 pogoje upravičenosti, 
•	 pogoje za izvajanje posameznih podukrepov,
•	 posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in 

ESPR).
Uredba CLLD se spreminja zaradi:
•	 uskladitve z drugimi predpisi,
•	 povečanja sredstev za sklad EKSRP iz naslova Uredbe 

2020/2220/EU in razdelitev med podukrepe 19.2, 
19.3 in 19.4, uskladitve zneska sredstev ESRR,

•	 natančnejše ureditve pregleda ciljnih vrednosti kazal-
nikov v letu 2022,

•	 uskladitve posameznih končnih rokov za dokončanje 
operacij, vložitev zahtevkov za posamezen sklad in 
podukrep,

mailto:mateja.krvina@gmail.com
mailto:mateja.krvina@gmail.com
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/506595?disposition=attachment
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20avgust%2021/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbufkb/lswjobAaesvafokfpcdjo/tj');
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20avgust%2021/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbufkb/lswjobAaesvafokfpcdjo/tj');
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4538
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4538
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4538
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•	 uvajanja dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za 
podukrep 19.2 in 19.4. za plačilo LAS v prehodnem 
obdobju in način razdelitve med LAS,

•	 ureditve vlaganja vlog za podukrep 19.3, ureditve meril 
za izbor,

•	 uvajanja višje sile in izjemnih okoliščin za sklad ESPR,
•	 tehničnih popravkov.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do 16. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si. 

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

PREDSTAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA 
DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL 
OBČINAM
Združenje občin Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim 
regionalnim razvojnim skladom izvedlo predstavitev ja-
vnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 
- C1.
Javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
94/2021, omogoča: 
•	 posojila do 4 mio EUR, z ročnostjo vračila do 20 let 

in možnostjo koriščenja moratorija do 5 let, 
•	 ugodno fiksno obrestno mero ali variabilno obrestno 

mero 6-mesečni Euribor s pribitkom, 
•	 elektronsko oddajo vloge in hitro obravnavo

Predavateljica Malita Ovsec-Plot je v predstavitvi razpisa 
med drugim povedala, da je ob oddaji vloge projekt že 
lahko v fazi izvajanja, ne sme pa biti zaključen.
Ena izmed novosti ta, da je med upravičenimi stroški tudi 
DDV, vendar le tisti, katarega se ne da poračunat.
Prav tako pa je mogoče eno vlogo oddati za več projektov. 
Za prijavo na javni razpis sta odprta še dva roka, in sicer 
6. 9. 2021 in 4. 10. 2021. 
Za več informacij se lahko obrnete na gospo Melito Ovsec-
Plot na telefonsko številko 01/836 19 53 ali na elektronski 
naslov info@srrs.si.

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
mailto:info@srrs.si
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6  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE ZA 
PRIHODNJI DVE LETI IN POBUDA 
ZA ZAČETEK POGOVOROV O NJENI 
DOLOČITVI
Združenje občin Slovenije je danes na Ministrstvo za javno 
upravo in Ministrstvo za finance naslovilo dopis, v kat-
erem podajamo predlog višine povprečnine za leti 2022 in 
2023. Predlagamo, da se povprečnina za leto 2022 določi 
v višini 661,67€, za leto 2023 pa v višini 670,97€. Hkrati 
pa smo pozvali tudi k pričetku pogovorov o določitvi višine 
povprečnine za prihodnji dve leti.
Konec meseca junija je združenje s strani Ministrstva za 
finance prejelo predlog izračuna stroškov za financiranje 
občinskih nalog za leti 2022 in 2023. S predlaganim 
načinom izračuna stroškov se ne strinjamo, saj ta ne 
zajema vseh stroškov dela, predvsem pa ne zajema de-
janskih stroškov občin, temveč povprečje zadnjih štirih 
let. Združenje občin Slovenije k spremembam izračuna 
poziva že vrsto let. V dopisu smo opozorili na problema-
tiko zajema stroškov dela v izračunu povprečnih stroškov, 
konkretno stroškov dela za leto 2021, ocenjenih stroškov 
dela za leto 2022 in ocenjenih stroškov za leto 2023, ko gre 
za višino povprečnine v letu 2023. Tovrstni stroški imajo 
zelo velik vpliv na občinske proračune, niso pa realno zajeti 
v izračunih. Poudarili smo, da je treba povečane stroške 
dela, da katerih je prišlo v letu 2021 in bo prišlo tudi v 
prihodnjih letih, opredeliti na popolnoma enak način kot 
stroške novih nalog.
V predlogu posredovanega  izračuna stroškov za finan-
ciranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023 so povprečni 
stroški zmanjšani za naloge, katere, na podlagi Zakona o 
finančni razbremenitvi občin, prevzema država, in sicer v 
znesku 21,56€. Temu ne oporekamo, menimo pa, da je 
treba vsekakor upoštevati rast plač tako v letošnjem kot v 
prihodnjih  letih.
Združenje občin Slovenije je opravilo analizo stroškov dela  
občin in občinskih posrednih proračunskih uporabnikov 
in na tej podlagi podalo predlog, da se pri povprečnini 
za leto 2022 upošteva skupno 33,5€ novih obveznosti 

iz naslova stroškov dela, za leto 2023 pa se zaradi večjih 
stroškov dela  upošteva 42,8€.
Glede na navedeno je Združenje občin Slovenije podalo 
predlog, da se povprečnina za leto 2022 določi v višini 
661,67€, za leto 2023 pa v višini 670,97€ in pristojni min-
istrstvi pozvalo k sklicu sestanka, na katerem bi podrobno 
pojasnili izračune in stališča združenja ter pričeli s pogovori 
o dogovoru višine povprečnine za leti 2022 in 2023.

rosim za popravek 
naslova v rubriki 6 
POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA,  in sicer 
naj se glasi »
«
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8  VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

88. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 88. redni seji izdala Uredbo o spremembi 
Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgod-
nje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in štiri 
odloke v zvezi z obvladovanjem in zajezitvijo širjenja 
virusa SARS-CoV-2. Prav tako je Vlada RS določila 
besedilo Zakona o oskrbi s plini.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju 
presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
S spremembo Uredbe se povzema že do sedaj vključene 
osebe, ki delajo pri izvajalcih socialno varstvenih storitev 
in programov, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost 
v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih 
socialne aktivacije in v projektih večnamenskih romskih 
centrov in dodaja osebne asistente, ki pri izvajalcih osebne 
asistence izvajajo osebno asistenco v skladu z zakonom, ki 
ureja osebno asistenco, pri vseh pa zaradi dela z uporab-
niki teh storitev obstaja neposredna nevarnost za širjenje 
COVID-1.
Hkrati se med izjeme dodaja poklicne gasilce.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o  določitvi začasnih pogojev za izvajanje 
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter 
visokem šolstvu
Dopolnitev se nanaša na drugi  odstavek 2. člena odloka, ki 
določa, tedensko testiranje  za osebe, navedene v 1. členu 
odloka. Obveznost tedenskega testiranja se dodaja tudi za 
študente. Tudi za študente se tedensko testiranje financira 
iz državnega proračuna.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov
S spremembo odloka se pogoj cepljenosti, prebolevnosti 
in testiranja, skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z viru-
som SARS-CoV-2, določa tudi za vse udeležence športno 

rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih,  ki so starejši 
od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki 
ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in 
izobraževanju ter visokem šolstvu.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Poleg dosedanjih petih izjem (mednarodni prevoz, tranzit, 
otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti) za vstop 
v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja 
pogoja PCT je dodana nova izjema za osebo, ki prehaja 
mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi 
njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez 
mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

Predlog Zakona o oskrbi s plini
Predlog Zakona o oskrbi s plini, ki iz EZ-1 izloča področje 
oskrbe s plini in ga ureja samostojno. Nekatere določbe 
predloga zakona so enake določbam v trenutno veljavnem 
Energetskem zakonu (EZ-1), nekatere pa so spremenjene ali 
dodane z namenom izboljšanja določb na osnovi izkušenj 
pri izvajanju zakona. Predlog zakona tako določa pravila 
delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribu-
cije, shranjevanja in dobave  plina, skupaj z določbami za 
varstvo odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih 
javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, 
načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom 
in druga vprašanja oskrbe s plinom.
Celoten povzetek 88. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

DOPISNE SEJE VLADE RS

248. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 248. dopisni seji sprejela Odloka o načinu 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, 
cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo 
COVID-19 in o spremembah določenih odlokov, iz-
danih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, ki vse 
odloke, povezane z ukrepi za obvladovanje nalezljive 
bolezni COVID-19, podaljšuje do 15. avgusta. Vlada 
je sprejela tudi odločitev in preko mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite Severni Makedoniji poslala 
pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/88._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26.8.2021.pdf
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Vlada sprejela Odlok o načinu ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, 
cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo 
boleznijo COVID-19
Odlok določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja 
PCT, in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpoln-
jevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo 
EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, 
izpolnjevanja pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagot-
avlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži 
drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi 
odloki, se izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to 
potrdilo oziroma dokazilo.
Odlok je potreben za izvajanje odlokov, v katerih je 
določeno izpolnjevanje pogoja PCT, kar pomeni, da so 
zbiranja za ljudi, ki pogoja PCT ne izpolnjujejo, prepove-
dana, oziroma je zanje prepovedan promet posameznih 
vrst blaga in izdelkov. V prvem odstavku 4. člena ZNB 
pa je določeno, da ima vsakdo pravico do varstva pred 
nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter 
dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi 
boleznimi; odlok se izdaja tudi za izvrševanje te določbe.
Aplikacija z odčitavanjem kode QR uporabniku posreduje 
podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, pri čemer iz podatka 
ne sme biti razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje 
oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, 
ker to ni upoštevno za doseganje zasledovanega namena. 
Odčita se tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, za 
katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, kar je nujno 
zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga 
je predložila. Aplikacija ne sme omogočati hrambe ali 
druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme 
povezovati z nobeno zbirko podatkov. 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, v skladu z ustaljeno nomotehnično 
prakso pa ni določeno, do kdaj velja.
Odlok izvorno ne ureja ukrepov in ne uvaja novih, vse-
binsko je vezan na veljavne odloke, ki vsebujejo ukrepe v 
zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in s tem povezano 
zahtevo po izpolnjevanju pogoja PCT. S prenehanjem vel-
javnosti navedenih odlokov ne bo potrebe po ureditvi iz 
tega odloka, zato se bo takrat določilo prenehanje njegove 
veljavnosti.
Celoten povzetek 248. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

249. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 249. dopisni seji omogočila cepljenje 
oseb proti COVID-19, ki so v Republiki Sloveniji in 
jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne 
strategije cepljenja proti COVID-19, odločila je o 
prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v 
letošnjem državnem proračunu.
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela 
sklep, da Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovi 
5000 odmerkov cepiv proti COVID-19, ki so odobrena 
v Republiki Sloveniji, za cepljenje oseb, ki so v Republiki 
Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi 
Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19.
Pojavila se je potreba po cepljenju tujih državljanov, ki 
začasno bivajo v Sloveniji in so v cepilnih centrih izrazili 
interes za cepljenje, a tu nimajo stalnega oziroma začasnega 
bivališča, niti zdravstvenega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji, prav tako pa niso zaposleni pri delodajalcu s 
sedežem v Republiki Sloveniji in niso diplomatski pred-
stavniki drugih držav, rezidenčno akreditirani v Sloveniji. 
Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili 
za leto 2021 je v Programu cepljenja in zaščite z zdravili 
za leto 2021, v programu Cepljenje in zaščita z zdravili v 
nujnih razmerah, določil cepljenje proti COVID-19 kot 
priporočljivo. Določil je tudi pogoje cepljenja in obveznost 
upoštevanja Navodila Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili 
ne glede na vir financiranja cepljenja.
Pri zagotavljanju cepiv in pri opravljanju cepljenja za 
navedene osebe se kar najbolj uporabljajo pravila, ki so 
določena v Nacionalni strategiji cepljenja proti COVID-19 
in predpis, ki ureja sledljivost cepljenja. Tako se za nave-
dene osebe namenijo cepiva, ki so odobrena v Republiki 
Sloveniji in med temi cepivi ima navedena oseba možnost 
izbire, če to dovoljuje količina cepiva.
Izvajalci cepljenja ravnajo v skladu s Pravilnikom o 
potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o 
cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih 
napakah pri cepljenju.
Stroške storitve cepljenja plačajo te osebe same po ceni, ki 
je enaka ceni, ki je povrnjena izvajalcem cepljenja iz sred-
stev državnega proračuna za osebe, ki imajo v Republiki 
Sloveniji sklenjeno zdravstveno zavarovanje. Kot cepilno 
mesto so določeni cepilni centri, ki so navedeni v Prilogi 
3 Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19.
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Proračunske prerazporeditve
Med drugim Finančni upravi Republike Slovenije na pod-
lagi protikoronske zakonodaje zagotavljamo pravice porabe 
v skupni višini 29.350.000 evrov, in sicer za izplačila 
sredstev unovčenih bonov, pomoči za nakup hitrih testov 
in PCR testov za športnike ter povračila dela minimalne 
plače v obliki mesečne subvencije za delodajalce.
Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
razporejamo tudi pravice porabe za zagotovitev sredstev za 
financiranje dodatka za funkcionarje plačne podskupine 
A5 (poklicne župane), župane in podžupane, ki funkcijo 
opravljajo nepoklicno, in direktorje občinskih uprav v 
višini 908.050,74 evra.
Celoten povzetek 249. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

250. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 250. dopisni seji med drugim je sprejela 
sklep, da se Severni Makedoniji podaljša pomoč pri 
gašenju požarov v naravnem okolju ter sprejela od-
govor na dopis sindikalnih central v zvezi z obuditvijo 
socialnega dialoga.

Podaljšana pomoč Severni Makedoniji pri 
gašenju požarov v naravnem okolju
Vlada je sprejela sklep, da se Severni Makedoniji podaljša 
pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju. Pristojni 
organ Severne Makedonije je 3. avgusta 2021 preko 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosil za 
reševalno pomoč pri obvladovanju požarov v naravnem 
okolju, ki so prizadeli več območij v Severni Makedoniji.
Ministrstvo za obrambo je zagotovilo reševalno pomoč 
v obliki enote pripadnikov civilne zaščite za gašenje 
požarov v naravnem okolju z vozili. Prva napotitev je bila 
predvidena za obdobje do 7 dni, s pričetkom 4. avgusta 
2021. V Severno Makedonijo je bilo takrat napotenih 46 
pripadnikov civilne zaščite s 16 vozil.

Odgovor na dopis sindikalnih central v zvezi 
z obuditvijo socialnega dialoga
Vlada v odgovoru poudarja, da je vodenje države prev-
zela marca 2020, v času izrednih razmer, ki so vladale v 
svetu zaradi pandemije COVID-19. Ukrepi za ohranitev 
zdravja in življenj ljudi, pomoč gospodarstvu ter ohranjanje 

delovnih mest so morali biti hitri in učinkoviti in to so bila 
in so še glavna vodila Vlade RS.
Vlada se strinja, da je socialni dialog pomembna 
demokratična pridobitev, zato se zavzema za njegovo ohran-
janje in spoštovanje. Pomembno pa je tudi razumevanje 
in spoštovanje njegove vloge. Za ponovno vzpostavitev 
delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in njegovo 
vsebinsko delovanje, ki temelji na enakopravnosti vseh 
treh partnerjev v ESS, vlada meni, da morajo vsi part-
nerji izpolnjevati nujne predpostavke. Pomembno je, da je 
glavna pozornost posvečena vsebini obravnavanih zakonov 
v dobrobit državljanov Republike Slovenije.
Vlada je pripravljena tudi na morebitni podpis dogovora 
o načinu delovanja ESS s strani vseh treh partnerjev ESS, 
čeprav meni, da je vse zapisano že v obstoječem poslovniku 
ESS. Morebitni nov dogovor ne bi smel narekovati dodat-
nih kompetenc nobenemu od treh partnerjev. Truditi se je 
treba za dosledno spoštovanje pravil ESS, tako v postopku 
usklajevanja pred sprejemom zakonodaje in drugih aktov 
na vladi, kot pri zastopanju vsebin, ki so predmet socialnega 
dialoga v nadaljnjem procesu sprejemanja zakonodaje. Vse 
to seveda v skladu z razmerami v družbi, še posebej v času 
pretresov, kot je pandemija COVID-19.
Odstop sindikatov od socialnega dialoga po mnenju vlade 
predstavlja izpuščeno priložnost, da bi skozi socialni dialog 
predloge zakonov bolje proučili in predlagali izboljšave le 
teh. Navsezadnje je skupni cilj vseh treh partnerjev ESS, pa 
tudi dolžnost ter odgovornost do tistih, ki so nas imenovali, 
zagovarjanje njihovih interesov na ESS. Potruditi se je 
treba, da se v dialogu na ESS, ki je posvetovalni organ, 
poiščejo optimalne in sprejemljive rešitve za državljanke in 
državljane Republike Slovenije. Vlada pa hkrati pričakuje, 
da se socialna partnerja zavedata odgovornosti Vlade RS, 
ki odgovarja za sprejete zakone in posledice, ki jih izvajanje 
le teh prinaša.

251. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 251. dopisni seji, sprejela mnenje k več 
predlogom zakonov.

Vlada ne podpira predloga sprememb 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev
Gradivo vsebuje mnenje Vlade Republike Slovenije v 
zvezi s predlogom Zakona o spremembi in dopolnitvi 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/249._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_6.8.2021.pdf
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Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je 
v obravnavo v državni zbor vložila skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani Miha Kordiš). Predlagatelj 
predlaga, da se trenutno veljavnim dokazilom, s kat-
erimi preživninski upravičenec dokazuje neprejemanje 
preživnine pri uveljavljanju upravičenosti do pravic iz 
javnih sredstev, doda možnost dokazovanja z odločbo 
o priznanju pravice do nadomestila preživnine, ki jo je 
upravičenec prejel na Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike  Slovenije. 
Predlagatelj predlaga tudi, da se upravičencu do pravice iz 
javnih sredstev upošteva dejansko stanje tudi v primerih, 
ko prejema znesek preživnine, ki je nižji od višine, ki je bila 
določena z izvršilnim pravnim naslovom. Mnenje Vlade 
Republike Slovenije je, da se predlog Zakona o spremembi 
in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
ne podpre, saj je dokazovanje neprejemanja preživnine že  
ustrezno urejeno z veljavno zakonodajo.

Vlada ne podpira predloga sprememb 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Gradivo vsebuje mnenje Vlade Republike Slovenije v zvezi s 
predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je v obravnavo v 
državni zbor vložila skupina  poslank in poslancev (prvopod-
pisani Miha Kordiš). Predlagatelj predlaga, da se trenutno 
veljavnim dokazilom, s katerimi preživninski upravičenec 
dokazuje neprejemanje preživnine pri uveljavljanju  
upravičenosti do denarne socialne pomoči, doda možnost 
dokazovanja z odločbo o priznanju pravice do nadomes-
tila preživnine, ki jo je upravičenec prejel na Javnem 
štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem 
skladu Republike Slovenije.
Predlagatelj predlaga tudi razbremenitev odgovor-
nosti preživninskega upravičenca, ker ni sprožil post-
opka izvršbe z namenom izterjave neplačane preživnine.  
Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se predlog 
Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
ne podpre, saj je dokazovanje neprejemanja preživnine že 
ustrezno urejeno z veljavno zakonodajo.

Vlada sprejela mnenje na pobudo za uradno 
tolmačenje 33. in 44. člena Zakona o tujcih
Vlada pojasnjuje, da za dajanje »uradnih tolmačenj« 
zakonov ni pristojna, pri čemer dodatno pojasnjuje, da 
skladno z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-462/18-45 

z dne 3. 6. 2021, tudi Državni zbor ni več pristojen 
sprejemati avtentičnih razlag. Zakone tako v okviru 
svojih pristojnosti uporabljajo in razlagajo zgolj pristojni  
organi (upravni organi in sodišča), ko samostojno odločajo 
v konkretnih postopkih, ki jih obravnavajo. Če se v praksi 
postavi kakšno vprašanje, sicer zakon lahko po namenu 
razlaga ministrstvo, ki je pristojno za zadevno vsebino in 
je pripravilo predlog zakona za sprejetje na Vladi, vendar 
pa pristojni organi na takšno neobvezno mnenje minis-
trstva niso vezani, saj samostojno odločajo v zadevah, ki 
jih obravnavajo.
Celoten povzetek 251. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

252. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 252. dopisni seji izdala devet odlo-
kov v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 
COVID-19. Med drugim za udeležbo na javnih pri-
reditvah in shodih veljajo dokazila o PCT, za javne 
kulturne prireditve pa se znova uvaja uporaba zaščitnih 
mask. Prav tako od 22. avgusta dalje, za tranzitni 
promet ob vstopu v državo, ne bo več veljala izjema 
brez karantene in PCT.

Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Vsebinskih sprememb pri omejitvi zbiranja ni. Sprememba 
je le v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja prebo-
levnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), kot ga določa 
Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2.
Udeleženci organiziranih javnih prireditev in javnih 
shodov morajo tako izpolnjevati pogoj PCT, kar dokazu-
jejo z dokazili, določenimi v Odloku o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-Cov-2.

Odlok o začasni omejitvi ponujanja 
kulturnih storitev končnim uporabnikom v 
Republiki Sloveniji
Odlok ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri izvajanju 
kulturnih storitev in znova uvaja uporabo zaščitnih mask 
na javnih kulturnih prireditvah. Poleg tega odlok ne ureja 
več dokazil, s katerimi se lahko dokazuje izpolnjevanje 
pogoja PCT na kulturnih prireditvah.
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Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Ključni novosti sta:
•	 dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testiranju 

(PCT) po novem določa v Odlok o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2,

•	 izjema za tranzit velja le do 22. avgusta in le za osebe, 
ki nimajo prebivališča v Republiki Sloveniji.

Celoten povzetek 252. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU. 

255. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 255. dopisni seji določila besedilo pred-
loga novele Zakona o davku na dodano vrednost in 
izdala Uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki 
Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proiz-
vodov. Prav tako je Vlada je sprejela stališče k Sporočilu 
Komisije o novem pristopu za trajnostno modro gos-
podarstvo v EU - Preobrazba modrega gospodarstva 
EU za trajnostno prihodnost. Prav tako je Vlada RS 
sprejela stališče k Sporočilu Komisije o novem pristopu 
za trajnostno modro gospodarstvo v EU - Preobrazba 
modrega gospodarstva EU za trajnostno prihodnost 
ter Stališče do Ocene Fiskalnega sveta o skladnosti 
izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi 
pravili v letu 2020.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost
S predlagano novelo Zakona o davku na dodano vrednost 
želi Vlada RS poenostaviti in administrativno razbremen-
iti davčne zavezance in davčni organ. Sledijo tudi ciljem 
okoljske politike.
Predlog zakona med drugim omogoča: 
•	 uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost tudi 

za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, 
in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,

•	 večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje 
polj obračuna davka na dodano vrednost, ki ga davčni 
zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,

•	 davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti 
seznama prejetih in izdanih računov ob prvem 
obračunu davka na dodano vrednost,

•	 ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem davka 
na dodano vrednost z ohranitvijo možnosti uveljavl-
janja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa 
v sistem davka na dodano vrednost,

•	 račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na 
njegovo zahtevo.

Uredba o prepovedi dajanja nekaterih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
na trg
Uredba določa prepoved uporabe pribora – natančneje 
vilic, nožev, žlic in palčk – ter krožnikov, slamic in vatiranih 
palčk, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane 
so tudi plastične mešalne palčke za pijače, palčke za 
pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z meha-
nizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo 
poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter 
posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz 
ekspandiranega polistirena ter proizvodi iz oksorazgradljive 
plastike.
Uredba predpisuje tudi zahteve za označevanje nekaterih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo 
embalažo.

Stališče do Sporočila Komisije o preobrazbi 
modrega gospodarstva EU za trajnostno 
prihodnost
Slovenija pozdravlja objavljeni dokument, ki vsebuje 
akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na 
čisto, krožno gospodarstvo, obnovo biotske raznovrstnosti 
ter zmanjšanje onesnaževanja in opisuje potrebne naložbe 
in razpoložljive finančne instrumente ter pojasnjuje, kako 
zagotoviti pravičen in vključujoč prehod.

Stališče do Ocene Fiskalnega sveta o 
skladnosti izvršenih proračunov sektorja 
država s fiskalnimi pravili v letu 2020
Fiskalni svet v Oceni ugotavlja, da je na fiskalno politiko 
v letu 2020 močno vplivala epidemija Covid-19, zaradi 
katere je bil tako na nacionalni kot ravni Evropske unije 
omogočen začasen odstop od fiskalnih pravil. Prav tako 
Fiskalni svet v Oceni ugotavlja, da so bila fiskalna pravila 
v letu 2020 po večini spoštovana, ter da je bil okvir za 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/252._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_13.8.2021.pdf
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•	 Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

•	 Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

•	 Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene 
na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19

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

•	 Spremembe in dopolnitve Nacionalne strategije ce-
pljenja proti COVID-19 

258. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 258. dopisni seji, ki je potekala 27. 8. 
2021, sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.
S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  
se glede cepiv, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji 
enotno določa, da je oseba polno zaščitena s prejemom 
prvega ali drugega odmerka cepiva. Obenem se za teden 
dni podaljšuje veljavnost ukrepov.S spremembo Odloka 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se glede cepiv, 
ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji enotno določa, da 
je oseba polno zaščitena s prejemom prvega ali drugega 
odmerka cepiva. Obenem se za teden dni podaljšuje vel-
javnost ukrepov.
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 se 
določi, da se cepljenje proti COVID-19 izkazuje z doka-
zilom o prejetem drugem odmerku cepiva:
•	 Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, 
•	 cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 

Moderna, 
•	 cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya 

National Centre of Epidemiology and Microbiology, 
•	 cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, 
•	 cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm,

pripravo poračunov pogosto in občutno spremenjen, so 
pa bili odhodki posameznih blagajn javnega financiranja 
manjši od maksimalno dovoljenih odhodkov glede na 
veljavne proračunske okvire.
Celoten povzetek 255. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

256. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 256. dopisni seji sprejela odloke 
za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 in 
sprejela spremembe nacionalne strategije cepljenja 
proti COVID-19.
Vlada RS je tako določila dejavnosti, za katere bo teste 
plačala država. Med drugim so to zaposleni v zdravstvu, so-
cialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja 
vključno z visokošolsko dejavnostjo.
Iz državnega proračuna bodo zagotovljena sredstva za 
samotestiranje učencev zadnje triade osnovnih šol in za 
dijake, ki naj bi se testirali doma. Hitre teste bodo lahko 
prevzeli v lekarnah s svojo zdravstveno kartico.
Država bo krila stroške testiranja zaposlenih v zdravstvu, 
v socialnovarstvenih zavodih, v dejavnostih vzgoje in 
izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo. Stroške 
testiranja bo krila tudi vsem, ki izvajajo storitve ali pro-
dajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in 
izobraževanje na področju verske svobode.
Hkrati pa je bilo v nacionalno strategijo cepljenja proti 
covid-19 po priporočilih stroke dodano tudi, da cepljenim 
osebam ob rizičnem stiku ne bo treba v karanteno, in sicer 
v obdobju 9 mesecev po polnem cepljenju. 
Odloki in uredbe, ki so bile sprejete:
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o iz-

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

•	 Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje de-
javnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

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

file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20avgust%2021/material/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/255._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.8.2021.pdfTU.fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/255._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.8.2021.pdf
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•	 cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca 

•	 in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 
India/AstraZeneca 

•	 ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. 
Prav tako se cepljenje proti COVID-19 izkazuje z doka-
zilom o cepljenju s prvim odmerkom cepiva COVID-19 
Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/
Janssen-Cilag.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in se del, ki se nanaša na cepivo 
Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 
in cepivo Covishield proizvajalca Serum Institute of India/
AstraZeneca uporablja po preteku 14 dni od začetka 
veljavnosti.

9  NOVICE ZDRUŽENJA

V VELJAVI NOVELA ZAKONA O 
KMETIJSTVU 
Z 11. 8. 2021 je v veljavi novela zakona o kmetijstvu, ki 
prinaša obsežnejše spremembe, ki se nanašajo na izvajanja 
skupne evropske in nacionalne kmetijske politike.
Z novelo, ki jo je DZ sprejel brez glasu proti, se natančneje 
določa, kdo je upravičenec za ukrepe kmetijske politike, 
poročanje o stanju organske snovi za oceni emisij in odvze-
mov toplogrednih plinov iz kmetijstva, uvaja se spremljanje 
stanja kmetijskih tal in ureditev gojenja. Vsak kmet bo 
moral soglašati, da se lahko jemlje vzorce na njegovem 
zemljišču, za gnojenje pa se dovoljuje uporaba ostankov 
kmetijske pridelave in predelavo.
Poenostavljajo se nekateri administrativni postopki, 
urejajo se določbe plačilnih rokov za hitro pokvarljive 
živilske proizvode, širi se nabor nedovoljenih ravnanj v 
verigi preskrbe s hrano za štiri na 27. Usklajujejo se tudi 
določbe na področju ekološke pridelave in spremljanja s 
predpisi EU.
Uvaja se možnost, da agencija za kmetijske trge pozove 
prijavitelja na posamezen ukrep, če nima plačanih davkov 
in prispevkov, k dopolnilu vloge. Doslej je bila namreč 
vloga tistih, ki so imeli več kot 50 evra davčnega dolga ob 
oddaji, avtomatsko zavrnjena.
Dopolnjujejo se pogoji za imenovanje in razrešitev preh-
ranskega varuha, ta ne sme biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva, po novem bo moral tudi pripravljati trimesečna 
redna poročila. Pri javni agenciji za varstvo konkurence 
se za zaposlene, ki spremljajo verigo s hrano, uvajajo do-
datne naloge. Daje se tudi dodatno pooblastilo kmetijski 
inšpekciji, ki bo lahko v javnih prehranskih obratih izvajala 
nadzor nad izvajanjem novele o zelenem naročanju.
Uvajajo se nekatere evidence s področja kmetijstva, pred-
vsem standardnega prihodka kmetijskega gospodarstva, 
pridelovalcev zelišč in zelenjave, zbirajo se tudi podatki 
rastlinske genske banke.
Iz predloga zakona se je sicer črtala ureditev obcestne pro-
daje pridelkov, to področje pa naj bi bilo urejeno v prvi 
spremembi zakonodaje, ki ureja področje prodaje. Iz pred-
loga se je črtala tudi popolna javnost številke KMG-MID.
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ODOBRENA EVROPSKA SREDSTVA 
ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ZA 
TRETJO RAZVOJNO OS JUG
Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev 
o podpori za projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 
3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do 
mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka 
Črnomelj jug«. 8 milijonov evrov vreden projekt bo v višini 
2,15 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.
Avgusta 2018 je bil projektni predlog vključen v Dogovor 
za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Celoten drugi 
odsek tretje razvojne osi jug je razdeljen na tri pododseke:
•	 A - 8 kilometrov od priključka Maline do priključka 

Metlika – sever,
•	 B - 2,5 kilometra od priključka Metlika – sever do 

mejnega prehoda Metlika in
•	 C - 20 kilometrov od razcepa Gradnik do Črnomlja 

– jug.
Časovni načrt in dinamika gradnje bosta preučena v Študiji 
izvedbe projekta. V okviru evropskega sofinanciranja bodo 
za pododseka A in B izdelane še geološko geomehanske 
raziskave (GGH) in dokumentacija za gradbeno dovoljenje 
(DGD) ter za pododsek B tudi projekt za izvedbo (PZI).
Z namenom krepitve regionalnih razvojnih potencialov in 
ohranjanja delovnih mest se želi s projektom izdelave na-
vedene projektne in investicijske dokumentacije pospešiti 
izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga 
za pričetek gradnje. V nadaljevanju bo z izgradnjo nove 
povezave zagotovljena boljša dostopnost do obstoječega 
vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, izboljšan 
bo dostop ljudi ter razvoj gospodarstva v regiji. Končna 
investicija v ta projekt ima tudi zelo velik pomen za razvoj 
regije, tako z demografskega kot tudi gospodarskega in 
okoljskega vidika.

EVROPSKA SREDSTVA ZA 
PROJEKT »REACT EU – VAROVANJE 
INOVACIJSKEGA POTENCIALA«
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so 
odobrili evropska sredstva za projekt »React EU – Varovanje 
inovacijskega potenciala«. Za projekt v vrednosti dobrih 

29 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj 
iz virov React-EU prispeval 7 milijonov evrov.
Gre že za osmo naložbo iz pobude React-EU v letošnjem 
letu. Natančneje, februarja je Evropski sklad za regionalni 
razvoj prispeval 3,6 milijona evrov za projekt »COVID19 
- Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC 
Maribor«, marca 4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 
– Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet 
Negovalne bolnišnice Ljubljana«, v začetku maja 1,5 mili-
jona evrov za projekt »COVID19 - informacijska podpora 
naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«, konec maja 93 
milijonov evrov za »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v 
infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucio-
nalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo«, sredi 
junija pa 30 milijonov evrov za javni razpis »Spodbude 
za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)« in 
50 milijonov evrov za projekt »COVID19 – Celovita 
energetska sanacija stavbe UKC Hospital«. Julija pa smo 
v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko odobrili 13 milijonov evrov – prav tako 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude React-
EU – za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud 
malih vrednosti za MSP«.

DRUGO ODPIRANJE VLOG NA JAVNI 
RAZPIS »GOŠO 5«
Na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 
je v roku do drugega odpiranja vlog 5. 8. 2021 prispelo 6 
vlog treh prijaviteljev.
Prijavitelji so predložili projekte za sofinanciranje gradnje 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih 
občinah: Cerkno, Nazarje, Sevnica, Mirna Peč in Trebnje.
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene 
osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od 
datuma odpiranja vlog.
Več informacij je na voljo TU. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20avgust%2021/material/Objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih �irokopasovnih omre�ij naslednje generacije \�GO�O 5\�.
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10  KORISTNE INFORMACIJE

POSREDOVANJE GRADIV ZA 
PRIDOBITEV SMERNIC IN MNENJ MOP 
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli ob-
vestilo, v katerem pojasnjujejo, da so v oktobru 2020 na 
naslove vseh občin, združenj občin in na pristojno zbornico 
posredovali poziv, da naj se vloge, ki se nanašajo na prido-
bivanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih 
aktov in lokacijskih preveritev, na ministrstvo posredujejo 
izključno v elektronski obliki. Razlog za tak poziv so bile iz-
redne razmere, povezane z epidemijo novega koronavirusa, 
zaradi česar je delo na ministrstvih in v drugih državnih 
organih potekalo pretežno na daljavo.
Izkazalo se je, da ta način posredovanja gradiv prostor-
skih aktov in lokacijskih preveritev v ničemer ni vplival 
na morebitno podaljšanje rokov za podajo smernic in 
mnenj. Nasprotno, ti roki so se celo nekoliko skrajšali. 
Pripravljavci prostorskih aktov oziroma izdelovalci gradiv 
so v veliki večini primerov brez težav sprejeli tak način dela.   
V času po preklicu epidemije, torej po 15. 6. 2021, je 
delo na ministrstvih in v drugih državnih organih sicer 
večinoma zopet organizirano v delovnih prostorih, vendar 
ministrstvo ocenjuje, da je dosedanji način posredovanja 
gradiv v e-obliki smiselno ohranjati tudi naprej.
Celotno obvestilo je na voljo TU.

SPREJEMANJE DARIL - OMEJITVE IN 
DOLŽNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi, 
z novembra lani, uveljavljeno novelo Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije, ki je med drugim uvedla 
poenotenje na področju daril na način, da se področje 
prepovedi prejemanja daril ureja na enem mestu enotno, 
tako za funkcionarje kot za javne uslužbence.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA OKOLJE 
IN PROSTOR GLEDE SPREJEMA 
OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV 
DO ZAKONSKO DOLOČENEGA ROKA
S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo prejeli 
obvestilo, v katerem naprošajo občine k posredovanju 
informacij o tem, v kateri fazi sprejema je njihov OPN.
MOP v obvestilu navaja, da je 187 občin že sprejelo 
OPN, 7 občin je v fazi predloga, za 18 pa ima imajo je 
informacijo, da priprava OPN še ni v fazi predloga. Zato 
pozivajo občine, ki še nimajo sprejetega OPN, da svoje 
aktivnosti pospešijo in upoštevajo zakonsko določen rok 
31. december 2021, ko prenehajo veljati prostorske ses-
tavine in prostorski ureditveni pogoji.
Hkrati oa zaprošajo občine, da jim do 15. septembra 2021 
podajo informacije, v kateri fazi priprave je njihov OPN 
in izpostavijo morebitne težave pri njegovi pripravi.
Na podlagi pridobljenih informacij bo ministrstvo, v 
okviru svojih pristojnosti, lahko zagotovilo strokovno pod-
poro in sodelovanje v procesu medresorskega usklajevanja. 
Celotno obvestilo je na voljo TU.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO 
PONUDB NA JAVNI RAZPIS ZA 
DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE 
VZPOSTAVLJANJA PAMETNIH MEST
Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh 
objavilo obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na »javni 
razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pamet-
nih mest in skupnosti (JP PMIS). Ta je podaljšan do 22. 
oktobra 2021.
Ministrstvo je podaljšalo rok na prošnjo prijaviteljev, in 
sicer zato, da bi ti lahko pripravili kakovostnejše vloge, 
in zaradi zamude, do katere je prišlo pri ocenjevanju na 
prvem prijavnem roku zaradi kompleksnosti prijavljenih 
projektov.
Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni 
razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 
2021, do 12. ure.
Spremembo drugega roka za oddajo ponudb je objavljena 
v Uradnem listu RS, št. 127/2021 in je na voljo TU.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4547
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/MOP_sprejem-obcinskih-prostorskih-nacrtov-do-zakonsko-dolocenega-roka-.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021012700001/sprememba-st--4300-432020203-ob-262521
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TOLMAČENJE 116. ČLENA SZ-1 - 
FAKTOR 0,8 ZA NAJEMNIKE, KI SO 
TRAJNO VEZANI NA UPORABO 
INVALIDSKEGA VOZIČKA
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dodatno 
tolmačenje petega odstavka 116. člena Stanovanjskega 
zakona, ki govori o določanju vrednosti neprofitnega 
stanovanja, katerega najemnik ali uporabnik je invalid, 
ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, in za 
katerega se uporabna stanovanjska površina pomnoži s 
količnikom 0,8.
Ministrstvo je v mesecu juliju že izdalo usmeritve glede do-
kumentacije, ki jo morajo najemniki neprofitnih stanovanj 
predložiti kot dokazilo za uveljavljanje faktorja 0,8 pri 
izračunu uporabne stanovanjske površine zaradi njihove 
trajne vezanosti na uporabo invalidskega vozička, kot ga 
določa peti odstavek 116.člena Stanovanjskega zakona, 
vendar so bile dane usmeritve preozke, zato so izdali 
dopolnitve tolmačenja navedenega člena.
Najemniki neprofitnih stanovanj, katerih najemnik ali 
uporabnik je invalid, ki je trajno vezan na uporabo in-
validskega vozička, morajo za uveljavitev pravice, da se 
pri izračunu neprofitne najemnine uporabna stanovanjska 
površina pomnoži s količnikom 0,8, lastniku stanovanja 
predložiti dokazilo o trajni gibalni oviranosti in posledični 
trajni vezanosti k uporabi invalidskega vozička. Ta dokazila 
pa so npr. odloča o priznanju statusa invalida po Zakonu 
o socialnem vključevanju invalidov, Odločba o pridobitvi 
statusa invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, Odločba za uveljavljanje pravic 
na podlagi invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, Odločba o usmeritvi otrok s 
posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami ter druga morebitna dokazila.
Celoten dopis je na voljo TU.

11  PROJEKTI OBČIN 
SOFINANCIRANI IZ 
SREDSTEV EU

EVROPSKA SREDSTVA ZA PROJEKT 
»UREDITEV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI 
V MESTNEM JEDRU MO SG«
Za 1,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala 
Mestna občina Slovenj Gradec, bo Kohezijski sklad prisp-
eval 633 tisoč evrov.
Mestna občina bo v okviru projekta poskrbela za ureditev 
ulic v mestnem jedru. Uredila bo pešpoti in površine po 
načelu skupnega prometnega režima, zamenjala tlake, 
poskrbela za urbano opremo, ozelenitve in komunalno 
infrastrukturo. Skupna dolžina novo urejenih pešpoti in 
površin za mešan promet, kjer imajo prednost pešci in 
kolesarji, znaša 610 metrov. Z izvedeno naložbo bo občina 
zmanjšala emisije ogljikovega dioksida in povečala delež 
potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi 
načini.

EVROPSKA SREDSTVA ZA PROJEKT 
»REVITALIZACIJA DELA OBALE MED 
IZLIVOM BADAŠEVICE IN ŽUSTERNO«
Za 4,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga izvaja Mestna 
občina Koper v okviru Trajnostne urbane strategije mesta 
Koper, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
616 tisoč evrov.
V okviru projekta je Mestna občina Koper revitalizirala 
del obale med Badaševico in Žusterno. Natančneje, na 
približno 600 metrov dolgem odseku je postavila skalomet 
in nasip v morje, v prihodnjih mesecih pa bo uredila tudi 
urbani obmorski park. Poleg tega bodo v Kopru zgradili 
tudi meteorne kanale, kamor se bo odvajala meteorna voda 
iz zalednih površin južno od obalne črte, kjer potekajo 
obstoječe pešpoti in kolesarske steze, na območju hitre 
ceste Koper-Izola in pobočju Markovca.
Mestna občina Koper je projekt že začela izvajati. Z delom 
bo nadaljevala ob koncu poletne sezone, investicija pa bo 
zaključena predvidoma do konca letošnjega leta.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/Odgovor_SSRS_faktor_0_8_dopolnitev.pdf
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DO SEDAJ POTRJENIH 49 
PROJEKTOV GRADNJE REGIONALNIH 
KOLESARSKIH POVEZAV
V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je bilo do 1. 8. 
2021 izdanih še 8 novih odločitev o podpori za operacije 
gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 
30,29 milijonov evrov in bodo v višini 15,03 milijona 
evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za region-
alni razvoj (ESRR).
Skupaj je tako do sedaj potrjenih 49 operacij od 71 vlog, 
ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo prejelo do roka, ki 
se je iztekel 31. 1. 2021. Skupna dolžina vzpostavljenih 
kolesarskih povezav bo preko 373 km, od tega bo novo-
gradenj preko 195 km.
Potrjene operacije v juliju 2021 (do 1. 8. 2021):
1. DRR Kolesarska povezava Škofja Loka-Virmaše
2. Kolesarska povezava Borovnica-Breg
3. DRR državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne 

regije – ureditev državne kolesarske povezave na 
območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1

4. Kolesarska povezava Vuzenice z Muto
5. Kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki
6. Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt 

GEOMOB
7. DRR Regionalna kolesarska povezava v občini 

Domžale
8. Kolesarska steza Zagorje-Orehovica

Več o gradnji regionalnih kolesarskih povezav za zagotav-
ljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj 
regij je na voljo TU.

12  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
1. Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 

- 6. 9. 2021 in 4. 10. 2021
2. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih 

znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike – 8. 
9. 2021  

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

4. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na ob-
novljive vire energije – 2. 9. 2021

5. Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa 
Izobraževanje - krepitev človeških virov - 30. 9. 2021

6. Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa 
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje - 30. 
9. 2021

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

8.  Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški 
promet - do 31. 12. 2025

file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20avgust%2021/material/na spletnem mestu Ministrstva za infrastrukturo.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/
https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje---krepitev-cloveskih-virov-ob-209621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje---krepitev-cloveskih-virov-ob-209621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje-ob-209521
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje-ob-209521
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-1213/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-1213/
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
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SHEMA DRŽAVNE POMOČI ZA 
PODPORO UPRAVLJAVCEM ŽIČNIŠKIH 
NAPRAV ZA PREVOZ OSEB 
Evropska komisija je odobrila 3,7 milijona evrov vredno 
slovensko shemo državne pomoči za podporo upravl-
javcem žičniških naprav za prevoz oseb na smučarskih 
pobočjih, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa.  
Gre za pomoč v obliki nepovratnih sredstev za nadomestilo 
40 % izgube prihodkov od vozovnic, ki so jo upravičenci 
utrpeli zaradi izbruha koronavirusa v zimski sezoni 
2020-2021. Namen sheme je ublažiti nenadno poman-
jkanje likvidnosti, s katerim se soočajo upravičenci zaradi 
omejevalnih ukrepov, ki jih je slovenska vlada sprejela za 
omejitev širjenja virusa.
Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, 
določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, 
ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.
Več informacij je na voljo TU.

REGISTRIRANA EVROPSKA 
DRŽAVLJANSKA POBUDA “VRNI 
PLASTIKO”
Komisija je registrirala evropsko državljansko pobudo 
z naslovom „Vrni plastiko (Return the Plastics). Gre za 
državljansko pobudo za uvedbo vseevropskega sistema 
kavcij za recikliranje plastenk“. 
Organizatorji pobude pozivajo Komisijo, naj predstavi 
predlog za:
•	 uvedbo vseevropskega sistema kavcij za recikliranje 

plastenk,
•	 spodbujanje vseh držav članic EU, da poskrbijo, da su-

permarketi (verige), ki prodajajo plastenke, namestijo 
avtomate za povratno embalažo za recikliranje plas-
tenk, potem ko jih potrošniki kupijo in uporabijo, ter

•	 zagotovitev, da bi podjetja, ki proizvajajo plastenke, 
plačala davke na plastiko, s katerimi bi se financirala 
recikliranje plastenk in sistem kavcij za plastenke (v 
skladu z načelom, da plača onesnaževalec).

Po današnji prijavi lahko organizatorji začnejo zbirati 
podpise. Če bo evropska državljanska pobuda v enem 
letu zbrala milijon podpisov podpore iz najmanj sedmih 
različnih držav članic, se bo Komisija morala odzvati. 
Komisija se lahko odloči, ali bo na podlagi pobude ukrepala 
ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti.
Več informacij je na voljo TU. 

DELOVANJE SISTEMA ETIAS
V začetku meseca avgusta so začela veljati pravila, ki 
omogočajo povezljivost evropskega sistema za potovalne 
informacije in odobritve (ETIAS) z ostalimi informacijskimi 
sistemi EU. To je pomemben korak k začetku delovanja 
sistema ETIAS do konca leta 2022. 
Ko bo ETIAS začel delovati, bo omogočil predhodno pre-
verjanje potovalne odobritve za državljane tretjih držav, ki so 
oproščeni vizumske obveznosti in potujejo v schengensko 
območje. Sistem bo pred potovanjem navzkrižno preverjal 
potnike v informacijskih sistemih EU za notranjo varnost, 
meje in migracije ter na ta način pravočasno ugotovil ali 
potniki predstavljajo tveganje za varnost ali zdravje oziroma 
ali so spoštovana pravila na področju migracij.
Pravila podrobno določajo delovanje sistema ETIAS z dru-
gimi informacijskimi sistemi ob opravljanju preverb, torej 
sistemom vstopa/izstopa EU, vizumskim informacijskim 
sistemom, schengenskim informacijskim sistemom ter 
centraliziranim sistemom za določitev držav članic, ki 
imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav. 
Vzpostavitev sistema ETIAS je del stalnih prizadevanj EU 
za oblikovanje sodobnega sistema za upravljanje zunanjih 
meja EU ter pametnega in ciljnega sodelovanja z ostalimi 
informacijskimi sistemi.
Sistem ETIAS ne vpliva na to za katere države velja 
vizumska obveznost, prav tako ne določa novih zahtev 
za državljane tretjih držav, ki so oproščeni vizumske ob-
veznosti. Državljani tretjih držav, ki so oproščeni vizumske 
obveznosti, bodo morali zgolj izpolniti spletni obrazec, kar 
jim bo vzelo nekaj minut, pri čemer je za pričakovati, da 
bo v večini primerov sledila avtomatična odobritev vloge. 
Postopek bo kratek, enostaven in dostopen. Pristojbina za 
potovalno odobritev bo znašala 7 evrov in bo veljala za več 
vstopov ter za obdobje treh let.
Več informacij je na voljo TU.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4201
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_4182
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/etias_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4041
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ODOBRENA 22,8 MILIJONOV EVROV 
VREDNA SLOVENSKA SHEMA 
DRŽAVNE POMOČI 
Evropska komisija je odobrila 22,8 milijonov evrov 
vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo 
podjetjem v različnih sektorjih, ki jih je prizadel izbruh 
koronavirusa in omejevalni ukrepi. 
Ukrep bo na voljo podjetjem vseh velikosti v sektorjih, ki 
so jih motnje v poslovanju, zaradi izbruha koronavirusa, 
najbolj prizadele. Med drugim so to podjetja, ki se ukvarjajo 
z gostinsko, nastanitveno in potovalno dejavnostjo ter 
sektorji kulturne, zabavne in rekreacijske dejavnosti.
Pomoč bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, ki 
bodo krila stroške, ki ustrezajo višini regresa za letni dopust 
zaposlenih. Do pomoči so upravičena podjetja, ki so v letu 
2021 zabeležila vsaj 20% upad prometa v primerjavi z 
letoma 2019 in 2020.
Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, 
določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, 
ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.
Več informacij je na voljo TU.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4022

