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1  UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili zadnjo številko Mesečnega utripa v letu 2020. 
Tudi mesec december je bil v veliki meri zaznamovan z epidemijo koronavirusa COVID-19. Vlada RS je 16. 
12. 2020 še za mesec dni podaljšala epidemijo in tako bodo ukrepi za zajezitev njegovega širjenja še nekaj časa 
ostali v veljavi. Zbrali smo vse aktualne informacije.
V mesecu decembru se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina Idrija. Občini 
Idrija izrekamo dobrodošlico in verjamemo, da bomo v mozaik uspeha skupaj dodali veliko novih kamenčkov.
7. 12. 2020 je bil z 81 glasovi za in nobenim proti sprejet dolgo pričakovan Zakon o finančni razbremenitvi 
občin, ki slovenskim občinam prinaša tako administrativne kot finančne razbremenitve v vrednosti dobrih 
70 mio evrov. Z vztrajnostjo in večkratnimi utemeljevanji je Združenje občin Slovenije doseglo, da se v 
predlog zakona končno vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo ključne 
administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav tako se odpravlja prehodno 
obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. Gre 
za pomemben dosežek, za katerega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let.
V zadnji števili Mesečnega utripa boste med drugim lahko več prebrali tudi o zadnji seji predsedstva Združenja 
občin Slovenije, katere se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban. ZOS 
je med drugim Vladi RS ponudil pomoč lokalnih skupnosti pri zajezitvi epidemije COVID-19.  
Predsednik ZOS Robert Smrdelj se je udeležil okrogle mize v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije, 
ki je potekala v sklopu Tedna boja proti korupciji 2020, tema pa je bila nasprotja interesov.
Predstavniki Združenja občin Slovenije pa so se udeležili kar nekaj sestankov, in sicer na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo na temo priprave projektov s področja turizma in kulture, na Ministrstvu 
za okolje na temo predloga Gradbenega zakona ter z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na temo institucionalnega varstva in pomoči na domu. 
Prav tako smo pripravili kar nekaj predlogov in mnenj, ki smo jih poslali pristojnim službam. Tako smo med 
drugim Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovali pripombe na predlog Zakona o kmetijskih 
zemljiščih in Državnemu svetu RS ter Državnemu zboru RS predloge ukrepov za PKP7.
Žal pa smo bili v zadnjih dneh leta 2020 priča grozovitemu potresu v sosednji Republiki Hrvaški. Združenje 
občin Slovenije je slovenske občine pozvalo k pomoči občinam na Hrvaškem. Občine so se odzvale, prav tako 
pa bo Predsedstvo ZOS o donaciji hrvaškim kolegom odločalo na prvi seji v letu 2021.
Za vas pa smo tudi že razpisali sledeča izobraževanja:
•	 Pravilna	priprava	investicijske	dokumentacije	– 12. 1. 2021

•	 Ocenjevanje	in	napredovanje	v	javnem	sektorju	– 13. 1. 2021

•	 Problematika	upravljanja	javnih	sredstev	neposrednih	in	posrednih	uporabnikov	proračunov,	zaključni	račun	
– 19. 1. 2021

•	 Uporaba	portala	e-Revizija	–	22. 1. 2021

•	 Dodelitev	in	izplačilo	transfernih	sredstev	na	osnovi	občinskega	javnega	razpisa	– 26. 1. 2021

•	 Posebne	gradbene	uzance	–	2. 2. 2021

•	 Pogodba	o	opremljanju	–	vsebina,	težave,	rešitve – 4. 2. 2021

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/12.1.2021_VABILO_INVESTICIJSKA_DOKUMENTACIJA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/13.1.2021_VABILO_OCENJEVANJE_IN_NAPREDOVANJE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/19._1.2021_VABILO_PROBLEMATIKA_UPRAVLJANJA_JAVNIH_SREDSTEV.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6752&tx_cal_controller%5Byear%5D=2021&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=01&tx_cal_controller%5Bday%5D=22&cHash=056948c1c65bac906443b3dd585c09d2
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/26.1.2021_VABILO__DODELITEV_IN_IZPLACILO_TRANSFERNIH_SREDSTEV_NA_OSNOVI_OBCINSKEGA_JAVNEGA_RAZPISA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6754&tx_cal_controller%5Byear%5D=2021&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=02&tx_cal_controller%5Bday%5D=02&cHash=2475fb9b2d18cfec0579faee68d17e7a
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEMINARJI/4.2.2021_VABILO_PRENOS_INFRASTUKTURE.pdf
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•	 Osvežite	znanje	s	področja	Zakona	o	upravnem	postopku	–	11. 2. 2021

•	 Učinkovita	komunikacija	in	reševanje	konfl	iktov	na	praktičen	način	–	18. 2. 2021

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni 
strani Združenja občin Slovenije.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 ali 
nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
26. 12. 2020 smo praznovali Dan samostojnosti in enotnost. Minilo je že 30 let od razglasitve rezultata plebiscita, 
na katerem so se državljanke in državljani Slovenije izrekli za samostojno in neodvisno državo. Bili so si enotni 
in bodimo taki tudi mi v boju s koronavirusom COVID-19.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.
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2  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

Združenje občin Slovenije že od razglasitve prve epidemije, 
v mesecu marcu 2020, občinam vsakodnevno pošilja 
pomembna obvestila in informacije v zvezi omejitvami 
in ukrepi, v nadaljevanju pa vam podajamo zbir aktualnih 
in veljavnih ukrepov, navodil in drugih obvestil Vlade RS, 
pristojnih ministrstev in drugih služb, ki se nanašajo zgolj 
na epidemijo s koronavirusom COVID-19. 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
•	 Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih 

zvez
•	 Poenostavitev elektronskega pošiljanja obvestil o delu 

na domu
•	 Izvajanje Zakona o finančni razbremenitvi- družinski 

pomočnik

MINISTRSTVO ZA FINANCE
•	 Javne finance v luči COVID-19

•	 Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov 
iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
•	 Načrt sproščanja ukrepov
•	 Na kratko o cepljenju proti COVID-19
•	 Zbiranje interesa državljanov za cepljenje proti 

COVID-19
•	 Podrobnejša navodila za uveljavljanje zahtevkov 

posrednih proračunskih uporabnikov s področja 
zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega 
varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne 
službe, v skladu s Pravilnikom o postopku in rokih 

za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19

•	 Navodila za uveljavljanje zahtevkov posrednih 
proračunskih uporabnikov s področja zdravstva 
in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki 
dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, v 
skladu s Pravilnikom o postopku in rokih za uveljav-
ljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
•	 Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza
•	 Povabilo izvajalcem občasnih avtobusnih prevozov 

za oddajo vlog za povrnitev dela stroškov 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT
•	 Odpirajo se šole in zavodi za izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami

FINANČNA UPRAVA RS
•	 Opozorilo FURS – pravilna oddaja vloge pri delnem 

povračilu izgubljenega dohodka v primeru karantene 
ali obveznosti varstva otrok

•	 Na voljo vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega 
povračila nekritih fiksnih stroškov 

•	 Podaljšanje veljavnosti interventnih ukrepov na 
področju plačilnih ugodnosti

•	 Pogosta vprašanja in odgovori – kaj davčnim zave-
zancem prinaša PKP7

https://www.gov.si/novice/2020-12-16-dovoljenje-za-sklepanje-zakonskih-in-partnerskih-zvez/
https://www.gov.si/novice/2020-12-16-dovoljenje-za-sklepanje-zakonskih-in-partnerskih-zvez/
https://www.gov.si/novice/2020-12-04-vlada-bistveno-poenostavlja-elektronsko-posiljanje-obvestil-o-delu-na-domu/
https://www.gov.si/novice/2020-12-04-vlada-bistveno-poenostavlja-elektronsko-posiljanje-obvestil-o-delu-na-domu/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4193
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4193
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Glavno-urednistvo/Novice/DOKUMENTI/Javne-finance-v-luci-Covid19.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123-clena-zakona-o-intervent/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123-clena-zakona-o-intervent/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/objavljen-pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123-clena-zakona-o-intervent/
https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/11-2020/Nacrt-sproscanja-ukrepov.docx
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila-pristojnih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4192
https://www.gov.si/novice/2020-12-18-pomembno-obvestilo-za-izvajalce-obcasnih-avtobusnih-prevozov/
https://www.gov.si/novice/2020-12-18-pomembno-obvestilo-za-izvajalce-obcasnih-avtobusnih-prevozov/
https://www.gov.si/novice/2020-12-31-v-prvih-dneh-januarja-se-odpirajo-sole-in-zavodi-za-izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/
https://www.gov.si/novice/2020-12-31-v-prvih-dneh-januarja-se-odpirajo-sole-in-zavodi-za-izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/
https://www.gov.si/novice/2020-12-22-pozor-pri-delnem-povracilu-izgubljenega-dohodka-v-primeru-karantene-ali-obveznosti-varstva-otrok-bodite-pozorni-na-pravilno-oddajo-vloge/
https://www.gov.si/novice/2020-12-22-pozor-pri-delnem-povracilu-izgubljenega-dohodka-v-primeru-karantene-ali-obveznosti-varstva-otrok-bodite-pozorni-na-pravilno-oddajo-vloge/
https://www.gov.si/novice/2020-12-22-pozor-pri-delnem-povracilu-izgubljenega-dohodka-v-primeru-karantene-ali-obveznosti-varstva-otrok-bodite-pozorni-na-pravilno-oddajo-vloge/
https://www.gov.si/novice/2020-12-14-vloga-za-dodelitev-pomoci-v-obliki-delnega-povracila-nekritih-fiksnih-stroskov-je-ze-na-voljo/
https://www.gov.si/novice/2020-12-14-vloga-za-dodelitev-pomoci-v-obliki-delnega-povracila-nekritih-fiksnih-stroskov-je-ze-na-voljo/
https://www.gov.si/novice/2020-12-29-podaljsanje-veljavnosti-interventnih-ukrepov-na-podrocju-placilnih-ugodnosti/
https://www.gov.si/novice/2020-12-29-podaljsanje-veljavnosti-interventnih-ukrepov-na-podrocju-placilnih-ugodnosti/
https://www.gov.si/novice/2020-12-31-kaj-sedmi-paket-protikorona-ukrepov-prinasa-davcnim-zavezancem/
https://www.gov.si/novice/2020-12-31-kaj-sedmi-paket-protikorona-ukrepov-prinasa-davcnim-zavezancem/
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3 NOVA OBČINA ČLANICA

OBČINA IDRIJA

Na zemljevidu Idrijsko območje razpoznavno zaznamuje 
zgornje porečje reke Idrijce s pritoki, kjer se stikata alpski 
in dinarski svet, ki je razbrazdan s številnimi grapami in 
dolinami.Tri četrtine površja prekrivajo gozdovi, proti 
vrhu pobočij pa se razprostirajo kraške planote: Črnovrška, 
Zadloška, Vojskarska, Ledinska, Vrsniška. Tudi v geološkem 
pogledu je to eno od najzanimivejših, saj čezenj poteka 
Idrijska tektonska prelomnica.
Občina Idrija obsega 294 km2 in šteje 11.642 prebival-
cev, ki živijo v 38 naseljenih krajih: Čekovnik, Črni Vrh, 
Dole, Godovič, Gore, Gorenja Kanomlja, Gorenji Vrsnik, 
Govejk, Idršek, Idrija, Idrijska Bela, Idrijske Krnice, Idrijski 
Log, Javornik, Jelični Vrh, Kanji Dol, Korita, Ledine, 
Ledinske Krnice, Ledinsko Razpotje, Lome, Masore, Mrzli 
Log, Mrzli Vrh, Pečnik, Potok, Predgriže, Razpotje, Rejcov 
grič, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja, Spodnji Vrsnik, 
Srednja Kanomlja, Strmec, Vojsko, Zadlog, Zavratec in 
Žirovnica.
Nekdaj drugi največji rudnik živega srebra na svetu je 
omogočil mestu Idriji osnove za razvoj in prepoznavni 
pečat v svojski stanovanjski in industrijski arhitekturi. 
Idrija ni bila prepoznavna samo kot rudarsko mesto, 
temveč tudi kot kulturno, izobraževalno in nenazadnje 
politično naselje, ki je že leta 1581 dobilo protestantsko 
ljudsko šolo, 1876 čipkarsko, 1892 pa gozdarsko šolo. Leta 
1901 je občina ustanovila realko, ki velja za prvo srednjo 
šolo na Slovenskem, kjer so poučevali v materinem jeziku.
Dobra dva kilometra južno od mesta Idrija leži kraški vodni 
izvir, Divje jezero, ki je urejen kot muzej v naravi in leži pod 
prepadnimi stenami severnega roba Črnovrške planote. 
Poznan je po tem, da se ob obilnem deževju vodna gladina 
lahko dvigne do treh metrov in takrat jezero dobesedno 
bruha. 

4 ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
178/2020, KI JE IZŠEL 2. 12. 2020:
•	 Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za 

leto 2019 (RZ2019)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
179/2020, KI JE IZŠEL 3. 12. 2020: 
•	 Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje 

gospodarskega položaja na področju potrošnje 
turizma 

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
180/2020, KI JE IZŠEL 4. 12. 2020:
•	 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o 

načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški 
kataster in kataster stavb

•	 Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov 
za službena potovanja v tujino

•	 Pravilnik o standardih in normativih za financiranje 
in izvajanje javne službe na področju izobraževanja 
odraslih

•	 Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti
•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in sofi-

nanciranju programov javnih del

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
181/2020, KI JE IZŠEL 5. 12. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in pre-

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

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3122/zakljucni-racun-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2019-rz2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3122/zakljucni-racun-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2019-rz2019
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3130/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-za-izboljsanje-gospodarskega-polozaja-na-podrocju-potrosnje-turizma
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3130/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-za-izboljsanje-gospodarskega-polozaja-na-podrocju-potrosnje-turizma
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3130/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-za-izboljsanje-gospodarskega-polozaja-na-podrocju-potrosnje-turizma
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3133/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-vpisa-upravljavcev-nepremicnin-v-zemljiski-kataster-in-kataster-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3133/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-vpisa-upravljavcev-nepremicnin-v-zemljiski-kataster-in-kataster-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3133/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-vpisa-upravljavcev-nepremicnin-v-zemljiski-kataster-in-kataster-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3134/uredba-o-spremembi-uredbe-o-povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3134/uredba-o-spremembi-uredbe-o-povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3135/pravilnik-o-standardih-in-normativih-za-financiranje-in-izvajanje-javne-sluzbe-na-podrocju-izobrazevanja-odraslih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3135/pravilnik-o-standardih-in-normativih-za-financiranje-in-izvajanje-javne-sluzbe-na-podrocju-izobrazevanja-odraslih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3135/pravilnik-o-standardih-in-normativih-za-financiranje-in-izvajanje-javne-sluzbe-na-podrocju-izobrazevanja-odraslih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3136/pravilnik-o-izdelavi-ocen-pozarne-ogrozenosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3137/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-izboru-in-sofinanciranju-programov-javnih-del
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3137/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-izboru-in-sofinanciranju-programov-javnih-del
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3186/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3186/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3187/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3187/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3187/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
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•	 Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah 
na notranjih mejah Republike Slovenije

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

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

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

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne 
dejavnosti

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

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

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

•	 Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-
izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
182/2020, KI JE IZŠEL 10. 12. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in proda-

janja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

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

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

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

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

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

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

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

•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o kategorizaciji 
nastanitvenih obratov

•	 Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno 
delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

•	 Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 
2020/2021 

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
183/2020, KI JE IZŠEL 10. 12. 2020:
•	 Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
184/2020, KI JE IZŠEL 11. 12. 2020:
•	 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na 

območju Slovenije za november 2020

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
185/2020, KI JE IZŠEL 12. 12. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3188/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3188/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3188/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3188/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3189/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/2020-01-3189/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/2020-01-3190/odlok-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3190/odlok-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3191/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3191/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3191/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3192/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3192/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3193/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3193/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3193/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3194/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3194/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3194/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3195/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3195/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3195/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3196/sklep-o-zacasni-obliki-izvajanja-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3196/sklep-o-zacasni-obliki-izvajanja-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3196/sklep-o-zacasni-obliki-izvajanja-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3207/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3207/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3207/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3208/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3208/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3208/odlok-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3209/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3209/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3209/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3210/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3210/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3210/odlok-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3211/odlok-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3211/odlok-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3212/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3212/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3212/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3213/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3213/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3213/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3213/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3214/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/2020-01-3214/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/2020-01-3197/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-kategorizaciji-nastanitvenih-obratov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3197/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-kategorizaciji-nastanitvenih-obratov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3198/sklep-o-nujnih-kadrovskih-ukrepih-za-nemoteno-delovanje-vzgojno-izobrazevalnih-zavodov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3198/sklep-o-nujnih-kadrovskih-ukrepih-za-nemoteno-delovanje-vzgojno-izobrazevalnih-zavodov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3201/sklep-o-ukrepih-za-nemoteno-opravljanje-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-osnovnih-solah-v-solskem-letu-20202021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3201/sklep-o-ukrepih-za-nemoteno-opravljanje-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-osnovnih-solah-v-solskem-letu-20202021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3201/sklep-o-ukrepih-za-nemoteno-opravljanje-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-osnovnih-solah-v-solskem-letu-20202021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3218/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3218/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3218/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-preprecevanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-v-upravnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3219/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3219/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3219/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3231/porocilo-o-rasti-cen-zivljenjskih-potrebscin-na-obmocju-slovenije-za-november-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3231/porocilo-o-rasti-cen-zivljenjskih-potrebscin-na-obmocju-slovenije-za-november-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3276/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3276/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
186/2020, KI JE IZŠEL 13. 12. 2020:
•	 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in pre-

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

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

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

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposred-
no potrošnikom na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
187/2020, KI JE IZŠEL 14. 12. 2020:
•	 Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje 

zahtevkov iz 123.  člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
188/2020, KI JE IZŠEL 14. 12. 2020:
•	 Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 

prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
189/2020, KI JE IZŠEL 15. 12. 2020:
•	 Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
190/2020, KI JE IZŠEL 17. 12. 2020:
•	 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije

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

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

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

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

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

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

•	 Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev 
služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno 
korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje

•	 Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja 
skrajšanja polnega delovnega časa

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
191/2020, KI JE IZŠEL 18. 12. 2020:
•	 Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja 

pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud 
ter pogojev za strateško investicijo

•	 Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih 
in gozdovih s posebnim namenom

•	 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 
v javnem sektorju

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

•	 Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi 
aviarne influence pri prostoživečih pticah

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3277/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3277/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3277/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3278/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3278/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3279/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije-
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3279/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije-
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3280/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3280/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3280/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3280/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3281/pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3281/pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3281/pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3281/pravilnik-o-postopku-in-rokih-za-uveljavljanje-zahtevkov-iz-123--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3282/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3282/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3282/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3285/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/2020-01-3285/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/2020-01-3286/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3286/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3287/zakon-o-financni-razbremenitvi-obcin-zfro
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3330/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3330/odlok-o-razglasitvi-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3331/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3331/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3331/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3331/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-za-preprecitev-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3332/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3332/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3332/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3333/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3333/odlok-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3334/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3334/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3334/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3335/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3335/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3336/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3336/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3326/sklep-o-ugotovitvi-javne-koristi-za-ustanovitev-sluznosti-in-obdobju-obremenitve-s-sluznostjo-v-javno-korist-zaradi-opravljanja-nalog-nadzora-drzavne-meje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3326/sklep-o-ugotovitvi-javne-koristi-za-ustanovitev-sluznosti-in-obdobju-obremenitve-s-sluznostjo-v-javno-korist-zaradi-opravljanja-nalog-nadzora-drzavne-meje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3326/sklep-o-ugotovitvi-javne-koristi-za-ustanovitev-sluznosti-in-obdobju-obremenitve-s-sluznostjo-v-javno-korist-zaradi-opravljanja-nalog-nadzora-drzavne-meje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3337/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-subvencioniranja-skrajsanja-polnega-delovnega-casa
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3337/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-delnega-subvencioniranja-skrajsanja-polnega-delovnega-casa
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3338/sklep-o-zacasnem-prenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3338/sklep-o-zacasnem-prenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3338/sklep-o-zacasnem-prenehanju-teka-rokov-za-uveljavljanje-pravic-strank-v-sodnih-postopkih-dolocenih-z-zakonom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3349/uredba-o-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-ugotavljanja-pogojev-in-meril-za-dodelitev-investicijskih-spodbud-ter-pogojev-za-stratesko-investicijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3349/uredba-o-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-ugotavljanja-pogojev-in-meril-za-dodelitev-investicijskih-spodbud-ter-pogojev-za-stratesko-investicijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3349/uredba-o-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-ugotavljanja-pogojev-in-meril-za-dodelitev-investicijskih-spodbud-ter-pogojev-za-stratesko-investicijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3350/uredba-o-spremembah-uredbe-o-varovalnih-gozdovih-in-gozdovih-s-posebnim-namenom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3350/uredba-o-spremembah-uredbe-o-varovalnih-gozdovih-in-gozdovih-s-posebnim-namenom
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3352/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3352/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3352/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3355/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3355/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3355/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-oznacevanju-vira-sofinanciranja-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3360/sklep-o-dolocitvi-nujnih-ukrepov-v-zvezi-s-pojavi-aviarne-influence-pri-prostozivecih-pticah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3360/sklep-o-dolocitvi-nujnih-ukrepov-v-zvezi-s-pojavi-aviarne-influence-pri-prostozivecih-pticah
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
192/2020, KI JE IZŠEL 19. 12. 2020:
•	 Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi 

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
193/2020, KI JE IZŠEL 21. 12. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in pre-

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
195/2020, KI JE IZŠEL 23. 12. 2020:
•	 Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) 

o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih 
zrakoplovov

•	 Uredba o spremembi Uredbe o načinu unovčitve 
bona za izboljšanje gospodarskega položaja na 
področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko 
informacijskega sistema Finančne uprave Republike 
Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence 
bonov

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

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbi-
ranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

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

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

•	 Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po 
zakonu o davkih občanov za leto 2021

•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu infor-
mativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi 
za odmero dohodnine

•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za na-
povedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih 
za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz 
kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

•	 Odredba o začasnih uradnih urah notarjev v času 
trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
196/2020, KI JE IZŠEL 23. 12. 2020:
•	 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 

Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
197/2020, KI JE IZŠEL 24. 12. 2020:
•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejši 

vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
198/2020, KI JE IZŠEL 26. 12. 2020:
•	 Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3412/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3412/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3412/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3418/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3418/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3419/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3419/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3419/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3420/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3420/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3420/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3532/uredba-o-izvajanju-izvedbene-uredbe-komisije-eu-o-pravilih-in-postopkih-za-upravljanje-brezpilotnih-zrakoplovov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3532/uredba-o-izvajanju-izvedbene-uredbe-komisije-eu-o-pravilih-in-postopkih-za-upravljanje-brezpilotnih-zrakoplovov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3532/uredba-o-izvajanju-izvedbene-uredbe-komisije-eu-o-pravilih-in-postopkih-za-upravljanje-brezpilotnih-zrakoplovov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3534/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3534/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3534/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3535/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3535/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3535/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3495/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-obrazcu-informativnega-izracuna-dohodnine-in-obrazcu-napovedi-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3495/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-obrazcu-informativnega-izracuna-dohodnine-in-obrazcu-napovedi-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3495/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-obrazcu-informativnega-izracuna-dohodnine-in-obrazcu-napovedi-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3496/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-akontacije-dohodnine-ter-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-dohodnine-od-dohodka-iz-kapitala-in-dohodka-iz-oddajanja-premozenja-v-najem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3496/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-akontacije-dohodnine-ter-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-dohodnine-od-dohodka-iz-kapitala-in-dohodka-iz-oddajanja-premozenja-v-najem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3496/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-akontacije-dohodnine-ter-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-dohodnine-od-dohodka-iz-kapitala-in-dohodka-iz-oddajanja-premozenja-v-najem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3496/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-akontacije-dohodnine-ter-obrazcih-za-napovedi-za-odmero-dohodnine-od-dohodka-iz-kapitala-in-dohodka-iz-oddajanja-premozenja-v-najem
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3498/odredba-o-zacasnih-uradnih-urah-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3498/odredba-o-zacasnih-uradnih-urah-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3547/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/2020-01-3547/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/2020-01-3547/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/2020-01-3548/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3548/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3549/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3549/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3549/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3563/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-podrobnejsi-vsebini-dokumentacije-in-obrazcih-povezanih-z-graditvijo-objektov
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•	 Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kole-
ktivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
199/2020, KI JE IZŠEL 28. 12. 2020:
•	 Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68.  člena 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
200/2020, KI JE IZŠEL 29. 12. 2020:
•	 Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1)
•	 Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v 
vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)

•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C)

•	 Pravilnik o vozniških dovoljenjih
•	 Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve 

plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega 
vala epidemije COVID-19

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvajanju Zakona o davčnem postopku

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
201/2020, KI JE IZŠEL 29. 12. 2020:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

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

janja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

•	 Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 

zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
202/2020, KI JE IZŠEL 30. 12. 2020:
•	 Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za 

kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov 
in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v 
letu 2021

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
203/2020, KI JE IZŠEL 30. 12. 2020:
•	 Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omil-

itvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUPOPDVE)

•	 Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi dela 
dohodnine za donacije

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kole-
ktivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji

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

•	 Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev 
do donacij za leto 2020

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
204/2020, KI JE IZŠEL 31. 12. 2020:
•	 Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 

odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
•	 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

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

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3613/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3613/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3613/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3615/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3615/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3615/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3616/sklep-o-podaljsanju-ukrepov-iz-67--in-68--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3616/sklep-o-podaljsanju-ukrepov-iz-67--in-68--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3616/sklep-o-podaljsanju-ukrepov-iz-67--in-68--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3626/zakon-o-davku-na-motorna-vozila-zdmv-1
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3628/zakon-o-obravnavi-otrok-in-mladostnikov-s-custvenimi-in-vedenjskimi-tezavami-in-motnjami-v-vzgoji-in-izobrazevanju-zoomtvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3628/zakon-o-obravnavi-otrok-in-mladostnikov-s-custvenimi-in-vedenjskimi-tezavami-in-motnjami-v-vzgoji-in-izobrazevanju-zoomtvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3628/zakon-o-obravnavi-otrok-in-mladostnikov-s-custvenimi-in-vedenjskimi-tezavami-in-motnjami-v-vzgoji-in-izobrazevanju-zoomtvi
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3633/pravilnik-o-vozniskih-dovoljenjih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3634/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3634/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3634/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3636/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-zakona-o-davcnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3636/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-zakona-o-davcnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3683/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3683/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3684/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3684/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3684/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3685/odlok-o-dopolnitvi-in-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3685/odlok-o-dopolnitvi-in-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3685/odlok-o-dopolnitvi-in-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3685/odlok-o-dopolnitvi-in-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-pri-izvajanju-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-zaradi-preprecitve-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3691/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3691/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3691/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3691/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3772/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziupopdve
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3774/uredba-o-spremembah-uredbe-o-namenitvi-dela-dohodnine-za-donacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3774/uredba-o-spremembah-uredbe-o-namenitvi-dela-dohodnine-za-donacije
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•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

•	 Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja 
podatkov

5  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU 
JAVNEGA REDA IN MIRU
Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru je prip-
ravilo Ministrstvo za notranje zadeve. 
Cilj Zakona je natančna ureditev stanja na področja ja-
vnega reda in miru in posledična zagotovitev zanesljivega 
varovanje javnega reda in miru, z namenom uresničevanja 
pravice posameznika do varnosti in dostojanstva kot 
temeljne človekove vrednote in ustavne pravice, ki jo 
določa 34. člen Ustave RS. Cilj Zakona je tudi zagotoviti 
učinkovito izvajanje dolžnosti in nalog policije oziroma 
izvedba prekrškovnih postopkov, ki so neposredno pove-
zani z zagotavljanem varnosti posameznikom in skup-
nosti. Osnovni namen zakona je torej zagotoviti uživanje 
javnega reda in miru kot temeljne demokratične družbene 
vrednote.
S predlogom zakona se:
1. ureja umestitev prepovedi delovanja posameznikov ali 

skupin, ki z uporabo določenih oblačil, predmetov in 
ravnanj ustvarjajo vtis, da gre za delovanje državnih 
organov, v določbo o namenu zakona.

2. ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov in tudi določajo 
nove sankcije pri tem prekršku.

3. ločuje se nasilno in drzno vedenje proti drugam 
osebam napram družinskim članom oziroma ločeno 
ureja nasilje v družini na področju zagotavljanja ja-
vnega reda in miru..

4. dodatno inkriminira nedostojno vedenje v obliki 
razkazovanja spolnih organov na javnem kraju, kjer 
je večja koncentracija ljudi ali se nahajajo otroci.

5. posebej določa prekršek hrupa ob pridobljeni anonim-
ni prijavi in hkratni osebni zaznavi hrupa policista.

6. v en člen združujeta prekrška, ki prepovedujeta 
uničevaje državnih simbolov in odklonsko izobešanje 
tujih zastav, saj gre za sorodno tematiko.

7. v en člen se združujeta tudi prekrška, ki urejata pre-
poved kampiranja in prenočevanja na javnem kraju, 
ker gre za sorodno tematiko.

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020204.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020204.pdf
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https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020204.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020204.pdf
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/454806?disposition=attachment
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8. na novo določa prepoved zbiranja prispevkov na vsiljiv 
ali način. Prav tako je določeno, da je treba zbrane 
prispevke, v roku enega leta po izteku dovoljenja, 
porabiti za namen za katerega je bilo dovoljenje izdano.

9. v poglavju o zasegu predmetov podeljuje nov pooblas-
tilo uslužbencem Finančne uprave Republike Slovenije 
(FURS) za zaseg predmetov oziroma finančnih sred-
stev. V tej zvezi je nadzor (V. poglavje) nad porabo 
finančnih sredstev zbranih s prostovoljnimi prispevki 
dodatno dodeljen uslužbencem FURS.

10.  dodaja poglavje o kazenskih določba, kjer so po kat-
egorijah določene globe za posamezne prekrške

11. dodatno daje pooblastilo prekrškovnim organom, da 
lahko v primeru, če je za prekršek predpisana globa 
v razponu izrekajo globe v razponu za vse tovrstne 
prekrške.

Vaše predloge in pripombe nam lahko na posredujete do 
vključno 4. 1. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

DOPOLNJEN OSNUTEK GRADBENEGA 
ZAKONA
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dopolnjen 
osnutek novega Gradbenega zakona (GZ-1) in ga poslalo 
v medresorsko usklajevanje.
GZ-1 uresničuje cilje administrativne razbremenitve in 
pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način 
uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postop-
kov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov 
digitalizacije. 
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na inte-
gralno dovoljenje, saj je praksa pokazala možnost opti-
mizacije tega postopka. Gradbeno dovoljenje za objekt z 
vplivi na okolje je sedaj jasno poimenovano kot integralno 
dovoljenje, ki pomeni odločitev o sami gradnji in hkrati 
ugotovitev, da gradnja ne bo imela pomembnih škodljivih 
vplivov na okolje. Ustrezneje se ureja postopek prevlade 
javne koristi. Kot novost je uveden pojem »manjša rekon-
strukcija«, kar naj bi premostilo vrzel med vzdrževalnimi 
deli in rekonstrukcijo. Manjša rekonstrukcija bo sicer 
terjala sodelovanje usposobljenih strokovnjakov, dela pa 
se bodo lahko izvajala zgolj na podlagi prijave začetka 
gradnje.

Širi se nabor začasnih objektov tudi na objekte, postav-
ljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo 
Covid-19). Prav tako se predvideva možnost postavitve 
začasnih objektov za skladiščenje kot dopolnitev obstoječe 
dejavnosti znotraj industrijskih in prometnih območij, s 
čemer bo industriji omogočeno hitrejše prilagajanje na 
spreminjajoče se gospodarske razmere na trgu. Pri tem se 
tovrstne objekte časovno omejuje, začetek njihove post-
avitve pa je treba prijaviti.
GZ-1 jasno opredeljuje, za katere gradnje je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek gradnje ali pridobiti 
uporabno dovoljenje. Pri tem se v primeru odstranitve 
objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov, ponovno 
zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja. Za primere, 
ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) 
poškodovan objekt čim prej sanirati, pa se uvaja možnost 
vzpostavitve v prvotno stanje le na podlagi prijave začetka 
gradnje. Novost je, da je treba na pristojno občino (do 
uvedbe elektronskega poslovanja) prijaviti začetek gradnje 
stavb, ki so enostavni objekti, s čemer se omogoča lažji 
inšpekcijski nadzor občine, odmera komunalnega prisp-
evka in evidentiranje.
Predlog GZ-1 ponovno omogoča možnost, da lahko 
investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi že 
po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ni treba 
čakati na njegovo pravnomočnost. Za učinkovito pravno 
varstvo se uvaja prednostno obravnavo v upravnih sporih 
in možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko 
prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi. Zaradi 
predvidenega elektronskega poslovanja preko storitev pros-
torskega informacijskega sistema (eGraditev) se vzpostavlja 
dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki. 
GZ-1 natančno določa naloge investitorja, izvajalca in 
vodje del, ter vzpostavlja enakopravne pogoje za tuje po-
nudnike. Ohranjajo se naloge nadzornika in projektanta, 
pri čemer se odpravlja nejasnost določanja vodje projekta.
Novost je določba, ki omogoča uvedbo postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja brez priloženih dokazil o pravici 
graditi. Ker pa je dokazilo o pravici graditi pogoj za iz-
dajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila 
predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja. Predlog 
zakona ne določa več predodločbe, saj ta s spremembo 
pogojev za popolnost vloge (brez dokazil o pravici graditi) 
izgublja svoj namen.
Upravni organi bodo v postopkih izdaje gradbenega 
dovoljenja morali dosledno upoštevati mnenja pristojnih 
organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v 
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postopku, saj so le-ti strokovno in pravno usposobljeni, 
da ugotavljajo skladnost predlagane gradnje s predpisi z 
njihovega delovnega področja. To velja tudi za ugotavljanje 
skladnosti gradnje s prostorskimi akti. 
Ohranja se zahteva po zakoličenju objekta, pri čemer se 
ta izvede na podlagi dokumentacije za izvedbo in ne (kot 
do sedaj) gradbenega dovoljenja, saj so glede same izvedbe 
gradnje dopustna tudi manjša odstopanja..
GZ-1 natančneje opredeljuje prijavo začetka gradnje 
in potrebne dokumente, ki se prilagajo glede na vrsto 
gradnje, ter določa obvezne dopolnitve prijave v primeru 
spremembe nadzornika ali dokumentacije. Bolj natančno 
se določa obveznost ureditve in označitve gradbišča ter do-
kumentacije, ki mora biti v času izvajanja gradnje objekta 
dostopna na gradbišču.
GZ-1 prav tako bistveno ne spreminja postopka prido-
bivanja uporabnega dovoljenja, le odpravlja zaznane težave. 
Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja lahko vloži tudi 
druga oseba (npr. izvajalec), če investitor tega ne izvede v 
osmih dneh po dokončanju gradnje. Omogoča se prido-
bivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na 
lažji in cenejši način. Prav tako se omogoča pridobivanje 
samo uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili pred 
letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez 
uporabnega dovoljenja.
Inšpekcijsko ukrepanje se deloma dopolnjuje. Na novo 
se določi pristojnost gradbenega ali drugega pristojnega 
inšpektorja v primeru, če se gradnja ne izvaja v skladu z 
dokumentacijo za izvedbo gradnje ali če so se dela začela 
izvajati po roku, ki je določen za začetek del, če gre za 
naravno ali drugo nesrečo.
Upravljavci, notarji, in druge osebe javnega in zasebnega 
prava bodo pri izdaji dovoljenj, soglasij, pri vpisih in 
sklepanju pravnih poslov morali po uradni dolžnosti 
paziti le na prepovedi, ki jih je izrekel inšpektor kot del 
inšpekcijskega ukrepa in so vpisane v zemljiško knjigo. 
Stranko pa bodo dolžni opozoriti na posledice, če grad-
benega dovoljenja ne bo predložila. 
Ohranjajo ter deloma dopolnjujejo se določbe, ki se 
nanašajo na legalizacijo, in sicer tako, da se omogoči le-
galizacija tudi za dele objekta. Hkrati je jasno določeno, da 
mora biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati 
odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje. 
Vaše predloge in pripombe nam lahko na posredujete do 
vključno 6. 1. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
REFERENDUMU IN LJUDSKI INICIATIVI
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu 
in ljudski iniciativi (ZRLI-F), katerega poglavitni cilj 
je njegova uskladitev s spremembo 90. člena ustave in z 
aktualno ustavnosodno prakso. Predlog zakona na novo 
določa 5. poglavje ZRLI s katerim se celostno ureja ref-
erendumski spor. Cilj predloga zakona so tudi nekatere 
druge spremembe, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi 
vsebine zakona in omogočile bolj učinkovito izvedbo vseh 
postopkov.
Predlog zakona z določbami 5. poglavja, ki urejajo varstvo 
pravice glasovanja na referendumu, na novo in celovito 
ureja postopke nadzora nad ustavnostjo, zakonitostjo 
in poštenostjo referendumskega postopka. Predlagane 
določbe odpravljajo protiustavnosti, ki jih je v odločbi 
U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018 ugotovilo ustavno sodišče. 
Predlagane določbe izboljšujejo in na novo urejajo tudi 
postopek nadzora nad zakonitostjo izvedbe referenduma 
pred DVK. Določbe ZRLI za referendumskega sodnika 
določajo vrhovno sodišče, in sicer za vse primere referen-
dumskih sporov. Hkrati ohranjajo ugovorni postopek pred 
DVK, pri čemer so slednji dodeljene številne pomembne 
pristojnosti referendumskega nadzora. Skladno s predla-
gano ureditvijo bo poročilo DVK o referendumskem izidu 
nadomeščeno z aktom o izidu glasovanja na referendumu 
in izidu referenduma. Še vedno bo imel možnost sprožitve 
referendumskega spora vsak volivec. Sprožitev sodnega 
referendumskega spora je v skladu s predlagano ureditvijo 
v nekaterih primerih pogojena s predhodno sprožitvijo 
ugovornega postopka pred DVK in uveljavljanjem za-
trjevanih nepravilnosti v ugovornem postopku.
Varstvo pravice glasovanja na referendumu ni namenjeno 
varovanju osebne pravice vsakega posameznega glasovalca, 
ampak predvsem zagotovitvi tega, da je referendumski izid 
“verodostojni odraz svobodno izražene volje glasovalcev na 
referendum”. Sodno varstvo te pravice ima torej objektiven 
pomen in se izvaja v javnem interesu. Namen je zagotoviti, 
da referendumski izid dejansko odraža svobodno voljo, 
kot so jo volivci izrazili na referendumu. Referendumski 
spor mora biti po svoji naravi razumno časovno omejen, 
saj pomeni določen poseg v zakonodajni postopek, ki 
se zaključi šele po pravnomočnem koncu tega spora. V 
skladu z navedenim, so v korist načelom ekonomičnosti 
in učinkovitosti postopka referendumskega spora, v okvir 
zakonskih sprememb vključene postopkovne določbe, ki 
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pripomorejo k temu, da bo sodni postopek lahko po-
tekal hitro in učinkovito. Med drugim gre za določitev 
kvalificiranega zastopanja v sodnem postopku, določitev 
elektronske oblike tožbe in drugih pisanj, kar je smiselno 
in potrebno tudi z vidika določitve neposrednega vročanja 
med pooblaščenci strank v postopku. 
Predlog zakona uvaja spremembe, ki praviloma pomenijo 
odpravo fizičnih obrazcev v postopku zbiranja 40.000 pod-
pisov za podporo zahtevi (oziroma se fizični obrazci ohrani-
jo zgolj v izjemnih primerih). Po predlogu sprememb 16.b 
člena, se bo podpora volivca zavedla neposredno v evidenco 
volilne pravice. Ministrstvo, pristojno za vodenje evidence 
volilne pravice, bo tekom zbiranja podpisov za podporo 
zahtevi na prošnjo predlagatelju referenduma posredovalo 
podatek o številu podpor vnesenih v evidenco volilne prav-
ice. Pred vložitvijo zahteve v državni zbor bo predlagatelj 
referenduma pri ministrstvu, pristojnemu za vodenje evi-
dence volilne pravice, pridobil potrdilo o skupnem številu 
podpor v evidenci volilne pravice. Predlagatelj bo kot izpis 
iz evidence volilne pravice pridobil tudi seznam volivcev 
(ime, priimek, naslov), ki so ob oddaji podpore, soglašali s 
posredovanjem navedenih osebnih podatkov predlagatelju. 
Ob vložitvi zahteve v državni zbor bo predlagatelj priložil 
potrdilo o skupnem številu oddanih podpor. Predvideno 
je, da bi se t.i. elektronski način zbiranja podpor volivcev 
(odprava fizičnih obrazcev zbiranja podpor) v praksi uvedel 
v roku leta dni, ko bodo za izvedbo ustrezno vzpostavljeni 
vsi mehanizmi tehnične podpore v postopku. 
Predlog zakona na novo določa postopek državnega zbora 
in njegovega predsednika v primeru zlorabe pravice do 
referenduma. S predlagano ureditvijo postopka se uredi 
zakonska podlaga za ravnanje državnega zbora in predsed-
nika državnega zbora v primeru, da bi šlo za zlorabo pravice 
do referenduma in se s tem zagotovi zakonske varovalke, 
ki dodatno omejijo možnosti zlorab ali nepravilnosti.
Predlog zakona nekoliko dopolnjuje tudi določbe o ljudski 
iniciativi, ki predpisujejo postopek predložitve pobude 
volivcem za vložitev predloga za spremembo ustave ali 
predloga zakona in natančneje ureja postopek obveščanja 
državnega zbora, kadar je predviden postopek pritožbe na 
ustavno ali vrhovno sodišče. 
Ker se uvaja elektronski način zbiranja podpor na upravnih 
enotah, so predvidene finančne posledice povezane z 
nadgradnjo informacijskega sistema evidence volilne prav-
ice in sicer v skupni ocenjeni višini 70.000 evrov, ki izhajajo 
iz potrebe po implementaciji novega 16.b člena. Gre za 
stroške nadgradnje v prvem letu po sprejemu zakona in 

sicer gre za stroške, ki bodo nastali na proračunski postavki 
Ministrstva za notranje zadeve.
V skladu s predlogom zakona se bo besedilo akta o kat-
erem bo potekal referendum objavilo tudi na spletnih 
straneh državnega zbora. V primeru, ko je akt, o katerem 
se bo odločalo na referendumu, zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona, se bo dodatno na spletnih straneh 
državnega zbora, objavilo tudi prečiščeno besedilo zakona 
z vidno označenimi spremembami in dopolnitvami. S tem 
bo državljanu približana vsebina referenduma.
Dodatne prihranke, predvsem pa zmanjšanje administra-
tivnih bremen, prinaša sprememba 16.b člena, s katero 
se odpravljajo t.i. »fizični obrazci« podpore zahtevi za 
razpis referenduma. Predlagatelj referenduma bo tako 
poskrbel samo za izvedbo postopka pobude, skladno z 
zakonom (2.500 podpisov volivcev), v nadaljevanju pa 
bo (če bo zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis 
referenduma uvedeno) v državni zbor, v postopku vložitve 
zahteve, predložil zgolj potrdilo ministrstva, pristojnega 
za vodenje evidence volilne pravice, o skupnem številu 
podpor zahtevi v evidenci volilne pravice. Dodatno bo 
razbremenjen državljan, saj mu ne bo treba izpolnjevati 
posebnega fizičnega obrazca podpore zahtevi.  
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 
vključno 12. 1. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

POZIV UPRAVE RS ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE – NAČRT VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
ZA LETO 2021
Skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami se za izvajanje Resolucije o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
naloge razčlenijo v letnem Načrtu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, ki ga sprejme Vlada Republike 
Slovenije.
Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
povzema strukturo nacionalnega programa, in sicer:
1. Preventivne dejavnosti
2. Opazovalni, informacijski, komunikacijski, logistični 

in drugi sistemi
3. Zmogljivosti in sile za zaščito, reševanje in pomoč

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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a. Ocene ogroženosti (tveganj) in načrti zaščite in 
reševanja

b. Zaloge materialnih sredstev
c. Sile za zaščito, reševanje in pomoč

4. Izobraževanje in usposabljanje
5. Razvoj in raziskave
6. Odpravljanje posledic naravnih nesreč
7. Mednarodno sodelovanje
8. Zagotavljanje finančnih in drugih sredstev

Z namenom pravočasne priprave letnega načrta URSZZR 
prosi, da najkasneje do 15. 1. 2021 pripravite in posredu-
jete celovite predloge prioritetnih nalog iz vašega delovnega 
področja, resorja, ki bi jih lahko uvrstili v Načrt varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 in 
imajo le te podlago v Resoluciji o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 
do 2022 ReNPVNDN16–22 (Uradni list RS, številka 
75/2016).
Naloge umestite v zgoraj navedeno strukturo ter jim 
določite izvedbeni rok, nosilca in sodelujoče, kazalnike 
ter navedbo proračunskih postavk in višino rezerviranih 
proračunskih sredstev za njihovo realizacijo.
Hkrati pa naprošajo tudi za pripravo poročila o doseženi 
realizaciji nalog načrta VNDN za leto 2020 (VRS, številka 
84300-8/2020/4 z dne 07. 05. 2020), pri tem upoštevajte 
tudi morebitne nerealizirane naloge zaradi epidemije 
COVID-19, ter jih skladno s prioritetami vključite v 
predlog Načrta VNDN za leto 2021.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM 
NAROČANJU
Predlog zakona je pripravilo Ministrstvo za javno upravo 
s ciljem večje fleksibilnosti, odprave določenih adminis-
trativnih bremen in večje transparentnosti pristopilo k 
prenovi ureditve Zakona o javnem naročanju.
Pod vrednostmi, ki jih določajo direktive1, lahko države 
članice postopke uredijo po lastni presoji. V ta namen 
že imamo določen »nacionalni« postopek – NMV, ki ga 
je mogoče uporabljati za blago in storitve do evropskih 
pragov, za gradnje pa do 500.000 EUR brez DDV na 
splošnem in do 1.000.000 EUR brez DDV na infra-
1  Direktiva 2014/24/EU in 2014/25/EU. 

strukturnem področju. V tem delu pristojni ocenjujejo, 
da bi lahko ta postopek tudi pri gradnjah uporabljali do 
evropskih pragov (5,35 mio EUR), saj gre kljub vsemu 
za transparenten postopek, ki pa naročnikom omogoča 
tudi vključitev pogajanj (česar npr. odprti postopek po 
direktivah ne dovoljuje), kar lahko predstavlja prispevek 
k večji gospodarnosti naročanja, pri tem pa ni tveganja za 
zmanjšano transparentnost. 
Predlog zakona na splošnem področju tudi nekoliko 
dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo, kar lahko 
prispeva k lokalnemu in regionalnemu spodbujanju gos-
podarstva ter potrošnji.  
Z vidika transparentnosti predlog zakona uvaja rok, v 
katerem mora naročnik odgovoriti na zastavljeno vprašanje 
potencialnega ponudnika, objavo vse dokumentacije 
izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev 
o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postop-
kih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih 
postopkov).  
V primeru javnih naročil, katerih ocenjena vrednost ne 
doseže evropski pragov, bi lahko z zakonom dopustili 
določene izjeme. Tak pristop je po našem mnenju zlasti 
primeren pri javnih naročilih oziroma naročnikih, ki 
zaradi svoje specifike težko zasledujejo gospodarne cilje 
ali druge strateške usmeritve, če morajo naročati v skladu z 
zakonom. Kot primerno za to področje ocenjujemo javno 
naročanje hrane oziroma živil, naročanje blaga za nadaljnjo 
prodajo (npr. lekarne ipd.) ali za protokolarne namene. 
Zakon določa tudi pravila sporočanja pri evidenčnih 
naročilih zaradi zagotavljanja večje transparentnosti, in 
sicer ima naročnik po sedaj veljavni ureditvi obveznost 
objave seznama naročil nad 10.000 EUR brez DDV. Ker 
pa zakon omogoča oddajo določenih sklopov (t.im. kratke 
verige) tudi na način, da se zakon ne uporabi, pri čemer 
gre za vrednosti do 80.000 EUR na sklop, je smiselno 
opredeliti zahtevo po objavi statističnih podatkov tudi v 
teh primerih, česar zakon v tem trenutku ne določa. Prav 
tako se z vidika transparentnosti predlaga objava seznamov 
evidenčnih naročil nad 10.000 EUR brez DDV zgolj na 
portalu javnih naročil, in ne več tudi možnost objave na 
spletni strani naročnika.
Zakon določa, da je treba v vseh primerih javnega 
naročanja izločiti ponudnike, ki nimajo poravnanih 
davkov in prispevkov, razen če je znesek neporavnanega 
davka 50 EUR ali manj. Pri večjih infrastrukturnih pro-
jektih se je ta zahteva izkazala kot izrazito nesorazmerna, 
če je moral naročnik pri nekaj milijonskem poslu izločiti 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/PREDLOGI_PREDPISOV/Nacrt_VNDN_za_leto_2021_OSNUTEK.docx
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/PREDLOGI_PREDPISOV/Nacrt_VNDN_za_leto_2021_OSNUTEK.docx
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/PREDLOGI_PREDPISOV/Nacrt_VNDN_za_leto_2020.pdf
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/460517?disposition=attachment
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najugodnejšega ponudnika, ki je imel npr. neplačanih 
davkov v višini 100 EUR (včasih zgolj zaradi knjigovodskih 
težav v manjših zneskih, dejansko pa ni šlo za davčnega 
neplačnika) in posledično izbrati naslednjega po vrsti, 
katerega ponudba pa je lahko tudi za nekaj sto tisoč (ali 
milijonov) EUR dražja. Predlog tega zakona ureja področje 
tako, da omogoča sanacijo nepravilnosti, kar je tudi sicer 
namen izključitvenih razlogov in popravnega mehanizma. 
Predlagan je tudi razširjen nabor prekrškov, za katere je 
praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje 
naročnikov in ponudnikov in večjo odgovornost na nji-
hovi strani pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju 
pogodb. 
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 
vključno 22. 1. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

6  DOGODKI ZDRUŽENJA

PREDSEDSTVO ZOS NA ČETRTI REDNI 
SEJI POZVALO DRŽAVO K ZDRUŽITVI 
MOČI ZA ODPRAVO TRENUTNE 
EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 4. redni 
seji gostilo državno sekretarko ministrstva za javno upravo 
Urško Ban in z njo med drugim razpravljalo o trenutni 
epidemiološki situaciji z vidika lokalne samouprave, re-
alizaciji zavez Vlade RS iz Koalicijske pogodbe 2020 
– 2022 in o načrtih dela novega Direktorata za lokalno 
samoupravo. Člani predsedstva pa so oblikovali tudi nabor 
ukrepov za t.i. sedmi protikorona paket PKP7 in opozorili 
na dodatne težave tako občin, katere prejemajo vse več 
prošenj in pozivov, tako gospodarstvenikov kot občanov, 
za pomoč pri reševanju različnih stisk in težav, s katerimi se 
soočajo v času druge razglasitve epidemije s koronavirusom 
COVID-19.
Ukrepi, določeni  s strani države, so uspeli omejiti okužbe 
na neko raven, ni pa še bilo doseženega ključnega na-
mena ukrepov - to je umirjanje števila dnevno okuženih 
na raven, ki bi občanom omogočalo vrnitev v normalen 
način življenja. Predsedstvo je tako sprejelo sklep, s kat-
erim s strani občin državi ponuja roko in  pomoč, da 
skupaj življenje občanov obrnemo v pravo smer. Občine 
bi lahko s posameznimi aktivnostmi pomagale državi pri 
zajezitvi širjenja virusa COVID-19 in tako doprinesle k 
čim hitrejšemu rahljanju ukrepov. 
Člani predsedstva so velik del razprave namenili tudi 
pripravi nabora predlogov ukrepov za novi, že sedmi pro-
tikorona paket PKP7, ki ga Vlada RS že pripravlja. ZOS je 
na vlado RS že posredoval nabor predlogov ukrepov, katere 
bomo dopolnili po potrditvi predloga PKP7 na Vladi RS, 
do katerega naj bi prišlo na eni izmed naslednjih sej. 
Vlada RS je na 41. redni seji potrdila načrt realizacije zavez 
iz Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike 
Slovenije 2020–2022. Med realiziranimi aktivnostmi je 
tudi višja povprečnina za občine, ki je bila v Koalicijski 
pogodbi opredeljena v višini 623,69€ in so jo občine dobile 
poračunano konec meseca maja 2020. Poračunano pa zato, 
ker je bila povprečnina z lani določenih 589,11€, z drugim 
protikoronskim zakonom PKP2, ki je začel veljati s 1. ma-
jem letos, povišana na 623,96€. S sprejetjem ZIPRS2122 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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pa je povprečnina za prihodnji dve leti določena v višini 
628,2€. To je rezultat pogovorov in sklenjenega dogovora 
med združenji občin in Vlado RS. Dosežena je bila tudi 
zaveza o sprejemu Zakona o finančni razbremenitvi občin, 
ki je prav tako rezultat dejstva, da je trenutna vlada pre-
poznala pomembnost lokalne samouprave v širšem smislu.
Dotaknili so se tudi področja javnega naročanja in spre-
memb Zakona o javnem naročanju, ki je v fazi sprememb. 
Državna sekretarka je na pobudo predsedstva ZOS, da se 
višina pri naročilih male vrednosti kot so v protikoronskih 
zakonih ohranijo tudi za naprej, povedala, da gredo spre-
membe v to smer. To bo vsekakor močno administrativno 
razbremenilo občine in na ZOS to pozdravljamo.
O nesorazmerjih plač med župani in direktorji občinskih 
uprav, javnih zavodov in ravnatelji so člani predsedstva 
ZOS razpravljali že na novembrski seji in Ministrstvu za 
javno upravo je ZOS že poslal dopis z argumentiranimi 
predlogi za ureditev področja. V razpravi so ponovno 
poudarili, da je prav to razmerje med plačami tisto, ki 
bode v oči in tudi razvrednoti funkcijo župana. Dodatno 
rušenje navedenega razmerja med plačami pa predstavlja 
novela Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela za javne uslužbence. Državna sekretarka je 
v razpravi povedala, da pozna plačna razmerja, tako na 
občinah kot na ministrstvih. Povedala je, da bo Ministrstvo 
za javno upravo v prihodnjem letu pristopilo k prenovi 
plačnega sistema in v ta sklop sodijo tudi plače funkcio-
narjev. Trenutno so v fazi priprave izhodišč, v katere so 
vključili vse prejete predloge, tudi predloge Združenja 
občin Slovenije. Predlog prenove plačnega sistem bodo 
v začetku leta 2021 predstavili javnosti in nadejajo se, da 
bo tudi s sodelovanjem ZOS, zakon sprejet poleti 2021. 
Strinjala se je, da gre za anomalije, ki so se skozi leta 
povečevale in na ministrstvo so pripravili izhodišča in ko 
bodo na vladi potrjena in usklajena, jih bodo predstavili.
Člani predsedstva ZOS so državno sekretarko Ban opozo-
rili tudi na problematiko zapiranja poštnih poslovalnic, na 
kar je ZOS tako Vlado RS kot Pošto Slovenije v zadnjih 
letih že večkrat opozarjalo. Povedala ja, da gre za področje, 
ki posega v delu večih ministrstev, zato bodo v prihodnje 
pristopili k sklicu sestanka vseh deležnikov. Prav tako pa 
so opozorili na problematiko poslovanja krajevnih uradov 
in pozvali k racionalizaciji poslovanja in prenosa krajevnih 
uradov na občine tam kjer je možno. V zvezi s tem je 
državna sekretarka povedala, da bi veljalo razmisliti o 
racionalizaciji, vendar je o tem treba opraviti ustrezno in 
širšo razpravo.

SEMINAR – PRAVILNA IZVEDBA 
INVENTURE V OBČINAH
15. 12. 2020 je Združenje občin Slovenije, v sodelovanju z 
gospo Majdo Gominšek, izvedlo spletni seminar na temo 
izvedbe vsakoletne inventure v občinah. Gre za obvezno 
in pomembno opravilo tudi v javnem sektorju. Nanj se 
je treba temeljito pripraviti.
Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, izkazano 
v poslovnih knjigah, se lahko zaradi različnih vzrokov 
razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako 
leto preveri točnost teh podatkov. Ugotovljene razlike 
pa je treba med seboj uskladiti in zagotoviti dejanske in 
kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena 
in slabo izvedena inventura bo pripeljala do neusklajen-
osti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih 
knjigah. Dostikrat se pomena inventure vsi zavemo šele, 
ko je prepozno.
Predavateljica je s slušatelji na kratko pregledala področno 
zakonodajo, nato pa je predstavila samo pripravo na 
popis, ki zajema čas izvedbe inventure, predmet popisa , 
imenovanje članov popisne komisije ipd. 
Temu je sledila predstavitev izvedbe popisa, ki zajema popis 
sredstev in obveznosti do virov sredstev. V zadnjem delu 
seminarja pa je gospa Gominšek slušateljem podrobno 
predstavila zaključek inventure, ki vključuje tudi izdelavo 
poročila o opravljenem popisu ter pa samo uskladitev 
knjigovodskega stanja.
Ciljna skupina seminarja so bili zaposleni v splošnih 
službah, računovodskih in finančnih službah, predsedniki 
in člani popisnih komisij.

PREDSTAVITEV ZAKONA O 
INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU 
KORUPCIJE
17. 12. 2020 je Združenje občin Slovenije v sodelovanju s 
Komisijo za preprečevanje korupcije izvedlo spletno pred-
stavitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Namreč po več letih političnih in strokovnih razprav je bila 
sprejeta Novela Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije, ki je podlaga za delovanje Komisije za preprečevanje 
korupcije. S samo predstavitvijo določil zakona smo želeli 
doprinesti k zmanjšanju anomalij na področju poslovanja 
občin. 
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Katja Mihelič Sušnik, vodja službe za nadzor in preis-
kave pri KPK je slušateljem najprej podala splošno pred-
stavitev določil Zakona, nato pa je podrobneje predstavila 
največkrat izpostavljene težave na lokalnem nivoju, in sicer 
nezdružljivost funkcij, lobiranje, premoženjsko stanje in  
nasprotje interesov.

SEMINAR: NOVOSTI PRI OBRAČUNU 
PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV IZ 
DELOVNEGA RAZMERJA, REDNA 
DELOVNA USPEŠNOST IN NOVOSTI 
ZADNJIH MEGAKORONSKIH PAKETOV
18. 12. 2020 je potekal spletni seminar, katerega je 
Združenje občin Slovenije pripravilo v sodelovanju z gospo 
Majdo Gominšek, ki je izvedla predavanje v petih sklopih.
V prvem sklopu je gospa Gominšek slušateljem predstavila 
področje plač, in sicer:
•	 Zakonske podlage na delovno-pravnem področju;
•	 Obračun plač - določitev osnovne plače, dodatki, bo-

nitete, delovna uspešnost, uvrstitev v plačne razrede, 
napredovanja;

•	 Obračun prispevkov za socialno varnost
•	 Posebnosti pri obračunu plač - starejši delavci, mladi, 

oprostitve plačila PIZ
•	 Izvršba -  vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi;
•	 Osnove za nadomestila, stopnje za obračun nadomes-

til, kaj je pomembno z vidika zahtevkov za refundacije.
V drugem sklopu je bilo predstavljeno področje povračil 
in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer:  
•	 vrste povračil iz delovnega razmerja;
•	 kaj velja ali ZUJF ali kolektivne pogodbe:
•	 povračila na službeni poti;
•	 povračila zaposlenim za krajši delovni čas;
•	 letni dopust in regres za letni dopust;
•	 poročanje na REK obrazcih.

Tretji sklop je bil namenjen področju redne delovne 
uspešnosti, in sicer:
1. redna delovna uspešnost v ZSPJS in v KPJS;
2. oblikovanje mase sredstev, višina redne delovne 

uspešnosti na ravni delodajalca in javnega uslužbenca;

3. kriteriji in način delitve sredstev za redno delovno 
uspešnost;

4. obveznosti delodajalca glede objave podatkov;
5. oblikovanje mase sredstev za ravnatelje, direktorje in 

tajnike;
6. ocenjevanje in delitev redne delovne uspešnosti za 

ravnatelje, direktorje in tajnike.
Četrti sklop seminarja je bil namenjen novostim zadnjih 
megakoronskih paketov, in sicer:
•	 znižanju plač za funkcionarje;
•	 začasni premestitvi zaradi nujnih delovnih potreb v 

času epidemije;
•	 delu preko polnega delovnega časa v času epidemije;
•	 zaposlitvi zaradi nujnih delovnih potreb v času 

epidemije;
•	 nadomestilu plače zaradi epidemije;
•	 dodatku za nevarnost in posebne obremenitve v času 

epidemije.
Zadnji del seminarja, katerega ciljna skupina so bili 
finančniki, direktorji občinskih uprav, direktorji in 
ravnatelji javnih zavodov, vodje kadrovskih služb, vodje 
oddelkov in enot, pa je gospa Gominšek namenila aktu-
alnim novostim za leto 2021 na finančno računovodskem 
področju. 

PREDSTAVITEV DOLOČIL ZAKONA O 
FINANČNI RAZBREMNITVI OBČIN
21. 12. 2020 je potekala spletna predstavitev Zakona o 
finančni razbremenitvi občin, katerega je Ministrstvo za 
javno upravo izvedlo v sodelovanju z združenji občin in 
Forumom romskih svetnikov. Pobudo za izvedbo pred-
stavitve, katere se je se je udeležilo 270 predstavnikov 
občin, pa je podalo Združenje občin Slovenije. 
Zakon o finančni razbremenitvi občin je Državni zbor 
RS, z 81 glasovi za in nobenim proti, sprejel 7. 12. 2020. 
Zakon občinam prinaša tako finančne kot administrativne 
razbremenitve v višini dobrih 70 mio evrov. Na predstavitvi 
so predstavniki posameznih ministrstev predstavili spre-
membe in njihovo izvedbo v praksi. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 
Na državo se bodo prenesle naslednje obveznosti.
1. Obveznosti plačila opravljanja mrliških pregledov, 

obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, pri 
čemer prehodna določba 32. člena ZFRO določa, 
da obveznost plačila stroškov zagotavljanja mrliško 
pregledne službe za osebo, za katero je v zdravniškem 
poročilu o umrli osebi ugotovljena smrt do dne 
začetka uporabe tega zakona, poravna občina, v kat-
ere pristojnost zadeva spada, v skladu z ZZVZZ ter 
Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Opozarjamo tudi, da 
navedene določbe pomenijo le prenos plačil iz občin na 
Republiko Slovenijo, kar pomeni, da vsa organizacija 
te dejavnosti ostaja na občinah. 

To pomeni, da občine še vedno prejemajo račune za oprav-
ljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči. 
Zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev bodo 
občine dvakrat letno izstavile račun za povrnitev sredstev 
iz tega naslova Ministrstvu za zdravje, in sicer: 
•	 najkasneje do 15. 6. tekočega leta za obdobje od 30. 

11. preteklega leta do 31. 5.  tekočega leta ter
•	 najkasneje do 5. 12. tekočega leta za obdobje od 1. 6. 

do 30. 11. tekočega leta.
Občine predložijo zahtevek za financiranje opravl-
janja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči 
Ministrstvu za zdravje preko UJP-net v elektronski obliki 
(e-Račun):
•	 naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 

5, 1000 Ljubljana; 
•	 davčna številka: SI96395265; 
•	 matična številka: 5030544000;
•	 IBAN: SI56011006300109972;
•	 pravna podlaga za zahtevek : osemnajsta alineja prvega 

odstavka 7. člena ZZVZZ
•	 datum opravljene storitve: npr. za obdobje od 1. 1. 

do 30. 6. 2020
•	 kot rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30 dni
•	 obvezna priloga računa je seznam vseh računov za 

opravljane mrliške preglede, obdukcije in tehnične 
pomoči.

Ministrstvo za zdravje bo v okviru predvidene spremembe 
Pravilnika preučilo tudi možnost poenotenja cen za mrliške 
preglede, obdukcije in tehnično pomoč in določilo način 
refundiranja sredstev ter bo občine o spremembah tudi 
obvestilo. 
2. Obveznosti plačila prispevkov za zdravstveno za-

varovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega 
odstavka 15. člena ZZVZZ tako, da se uvaja neposred-
no plačilo prispevkov države Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), 
pri čemer  prehodna določba 33. člena zakona določa, 
da obveznost, ki izvira iz obdobja pred začetkom 
uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v 
zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, 
poravna občina, obenem pa je tudi določeno, da ZZZS 
opravi odjave iz zavarovanja za zavarovance iz 24. točke 
prvega odstavka 15. člena ZZVZZ namesto občin.  

3. V prehodni določbi 34. člena je določeno, da minister, 
pristojen za zdravje, v dveh mesecih od uveljavitve 
tega zakona uskladi Pravilnik in sprejme nov pravil-
nik, ki bo določil obliko in vsebino zahteve ZZZS do 
Ministrstva za zdravje za plačilo prispevka za osebe iz 
21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.

4. V končni določbi 41. člena ZFRO je določen zamik 
uporabe zakona tako, da s začne izvajati prvega dne v 
mesecu po tem, ko začne veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

V zvezi z novimi  obveznostmi, ki jih  določa  novo spre-
jeti zakon za državne organe ima obveznosti tudi ZZZS, 
ki mora vložiti zahtevo za odprtje novega vplačilnega 
podračuna (v nadaljnjem besedilu: PDP) ne glede na nov 
način plačevanja, saj se vsebina vplačil ne spreminja in gre 
še vedno za vplačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 
Nov PDP je potrebno odpreti, ker bo nadzornik le-tega 
ZZZS. ZZZS bo po uveljavitvi zakona prenehal pošiljati 
podatke o zavarovanih osebah za zavarovalne podlage 099 
in 033 na MDDSZ, hkrati pa bo mesečno začel priprav-
ljati podatke, ki bodo osnova za izstavitev zahtevka MZ 
za navedeni zavarovalni podlagi (obliko zahtevka mora 
še določiti MZ, in sicer v roku 2 mesecev po uveljaviti 
zakona). Za navedeni zavarovalni podlagi bo zavezanec za 
prijavo in odjavo postal ZZZS. Tudi odjave namesto občin 
bo izvedel ZZZS. V prehodnih določbah zakona pa je 
natančno določeno, kdo je plačnik prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje do in po uveljavitvi zakona.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
Na področju socialnega varstva uvaja ZFRO dve bist-
veni spremembi, in sicer kot ureja ukinitev obveznosti za 
MDDSZ da posreduje podatke o upravičencih do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kot drugo 
pa ureja spremembo  pri zavezancu za plačilo prispevka 
za družinskega pomočnika. Oba posega v ZSV se poslej 
urejata na naslednji način: 

Sprememba zavezanca za plačilo prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje
ZFRO spreminja zavezanca za plačilo prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. točke prvega 
odstavka 15. člena ZZVZZ (iz občin na RS oz. MZ) tako, 
da preneha  obveznost MDDSZ, da obvesti občino o 
številki in datumu odločbe o priznani pravici do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, obdobje 
zavarovanja in spremembo občine stalnega prebivališča. 
ZFRO se bo začel uporabljati predvidoma 1. januarja 
2021, zato bodo občine najpozneje dne 5. 1. 2020 prejele 
navedene podatke še za mesec december 2020, ker so za 
mesec december 2020 še zavezanec za plačilo prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje.  Dostop do podatkov do 
31.12.2020 bo v distribucijskem modulu v DM vam bo 
zaradi primerov morebitnih pritožb, sodb, obnov postopka 
ipd., omogočen za čas 5 let.

Sprememba zavezanca za plačilo prispevka za 
družinskega pomočnika 
ZFRO določa, da:
1. financiranje pravic družinskega pomočnika iz 

občin preide na RS in sicer glede izplačila delnega 
plačila za izgubljeni dohodek in plačila prispevka za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanja za primer brezposelnosti ter 
zavarovanja za starševsko varstvo, 

2. v času od začetka uporabe zakona do 31. 12. 2021 
(36. člen) je občina stalnega prebivališča invalidne 
osebe še vedno dolžna izplačati sredstva vendar v breme 
ministrstva. Ministrstvo povrne občini izplačana sred-
stva v letu 2021 do konca koledarskega leta 2022, 
na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni 
specifikaciji vseh stroškov za družinskega pomočnika. 

Glede na to, da je bil zakon razmeroma  pozno sprejet 
MDDSZ  pojasnjuje,  da je letnica «2020« v drugem 
odstavku 36. člena ZFRO brezpredmetna:, in sicer: V 

drugem odstavku 36. člena ZFRO je navedeno, da min-
istrstvo povrne občini sredstva za leto 2020 in 2021, vendar 
je navedeno treba tolmačiti skladno z 41. členom in prvim 
odstavkom 36 člena zakona, po katerem se obveznost 
plačila sredstev za financiranje družinskega pomočnika 
prenese iz občine na RS šele s prvim dnem uporabe zakona, 
to pa je prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je 
zakon uveljavljen - torej predvidoma 1. 1. 2021.

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

Sofinanciranje občin z romskimi prebivalci 
Po objavi sprejetega ZFRO bo Urad Vlade RS za narod-
nosti zaprosil MF za izračun 1/4 pripadajočega zneska 
za leto 2021 in ½ pripadajočega zneska za leto 2022 za 
posamezno občino ter za nakazilo sredstev na proračunsko 
postavko urada. Zatem bo obvestil občine o izračunanih 
zneskih. Urad bo hkrati predlagal Vladi RS sprejem sklepa, 
s katerim bo ta določila seznam občin z romskimi naselji, 
ki so bila evidentirana na podlagi Zaključnega poročila o 
delovanju MDS za reševanje.

Določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti 
občin v višini 6% primerne porabe
MF na podlagi 20. člena ZFRO prevzema obveznost 
izračuna, obveščanja in izplačila dodatnih sredstev za 
uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin se bodo zagotovila v okviru finančnega 
načrta MF (delno s prerazporeditvijo iz MGRT). Sredstva 
se bodo, skladno z določbo zakona nakazovala posameznim 
občinam po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči 
mesec. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZFRO se 
za ugotovitev deleža dodatnih sredstev za uravnoteženje 
razvitosti občin za leto 2021 uporabijo podatki MGRT, ki 
jih je izračunalo v letu 2020 (dopis št. 4100-1/2020/30 z 
dne 2.6.2020) za določitev deleža dodatnih sredstev za fi-
nanciranje investicij. Ne glede na navedeno pa se občinam 
zastavlja vprašanje glede izvajanja projektov in ukrepov, ki 
jih ima MGRT že načrtovane v svojem finančnem načrtu 
za leto 2021, skladno z določbo 21. člena ZFO in so tudi 
že uvrščeni v načrtu razvojnih programov. Iz ZFO ni raz-
vidno kako se bo tovrstne zadeve reševalo v prehodnem 
obdobju. V izogib morebitnega dvojnega financiranja 
ali neenakosti obravnave posameznih občin bo MGRT 
pogodbe z občinami, za projekte in ukrepe (ZFO), ki naj 
bi se izvajali v letu 2021 in nadalje, enostransko prekinil 
tako za povratna, kot tudi nepovratna sredstva, saj pravne 
podlage in sredstev za ta namen, zaradi prerazporeditve 
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sredstev za namen zagotovitve uravnoteženosti razvitosti 
občin, v svojem finančnem načrtu ne bo več imel. 
MGRT pojasnjuje, da zaradi razveljavitve določb ZFO-1 
glede sofinanciranja občinskih investicij, ki so doslej sodila 
v njihovo pristojno obravnavo,  po uveljavitvi ZFRO zanj 
ni več podane pravne podlage, da izvaja sofinanciranje v 
letu 2021.  Zaradi  razveljavitve določb ZFO-1 se prekinejo 
tudi vse dvoletne pogodbe za sofinanciranje, ki so bile 
sklenjene za sofinanciranje v letu 2020 in ki predvidevajo 
sofinanciranje s sredstvi ZFO-1 tudi v letu 2021. 

Zadolževanje občin z vključitvijo v sistem 
enotnega zakladniškega računa države 
Z navedenim prispevkom se želi motivirati občine, za 
zaprejo enotni zakladniški račun občine in se vključijo 
v enotni zakladniški račun države, saj pristojni menijo, 
da je to za občine bolj ugodno. Občine, ki se odločijo za 
vstop v sistem enotnega zakladniškega računa države, imajo 
možnost zadolževanja pri upravljavcu sredstev sistema EZR 
države (likvidnostno, kratkoročno in dolgoročno – do treh 
let za EU projekte). Če se občina odloči za takšen korak, 
imajo tudi njeni proračunski uporabniki (npr. javni zavodi) 
možnost pridobivanja tovrstnih posojil.

Stanovanjski  zakon (SZ-1)
S posegom v SZ-1 sredstva za subvencioniranje neprofitnih 
najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država. Dosedanji 
peti odstavek 121.b člena SZ-1 je določal, da sredstva 
za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega 
najemnega stanovanja zagotavljajo državni proračun in 
občinski proračuni, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva 
se med letom zagotavljajo iz občinskih proračunov. Po 
zaključku koledarskega leta pa se na zahtevo občinskih 
organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva 
plačanih zneskov subvencij. 
ZFRO pa sedaj na novo določa, da se bodo v bodoče sred-
stva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega 
najemnega stanovanja v celoti zagotavljala iz državnega 
proračuna. Potrebna sredstva bodo med letom tudi po novi 
ureditvi zalagali občinski proračuni. Po zaključku kole-
darskega leta pa se bodo na zahtevo občinskih organov iz 
državnega proračuna povrnila založena sredstva v celoti in 
ne le v polovičnem znesku kot doslej. Sam način povrnitve 
založenih sredstev se torej ne bo spreminjal, spremenila 
se bo le višina sredstev, ki se bodo povrnila občinskim 
proračunom. 

Spremenjena zakonodaja na področju zagotavljanja sub-
vencij k tržnim najemninam se bo začela uporabljati v 
letu 2022, saj se založena sredstva občinskim proračunom 
povrnejo po zaključki vsakega koledarskega leta. V letu 
2021 bo torej MOP občinskim proračunom povrnil po-
lovico založenih sredstev, ki so jih ti založili v letu 2020, 
ko je še veljala stara ureditev.

Zakon o gasilstvu - obveznost plačila 
nezgodnega zavarovanja, zavarovanja 
odgovornosti in pravne zaščite za gasilske 
službe 
Z uveljavitvijo ZFRO bo tako na področju financiranja 
gasilskih zavarovanj omogočeno, da Republika Slovenija:
•	 po izvedbi postopka sklenitve standardiziranega gasil-

skega zavarovanja za pripadnike gasilske organizacije, 
financira standardizirana zavarovanja, ki vključujejo 
nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti ter 
pravne zaščite. 

•	 v primeru, da lokalne skupnosti sklenejo standard-
izirana gasilska zavarovanja za vozila, opremo in 
objekte, sofinancira ta zavarovanja tudi s sred-
stvi proračuna Republike Slovenije. Sofinanciranje 
temelji v tem primeru na velike raznolikosti ter razlik 
med posameznimi društvi in zavodi glede vrste, obsega 
ter stanja opreme, ustreznosti evidenc opreme, kakor 
tudi velikih razlik v lastništvu, vrednosti objektov in 
naprav ter dejanski rabi objektov v lasti gasilskih ob-
jektov,... Zaradi navedenega se predlaga sofinanciranje 
standardiziranih zavarovanj.

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE 
KLRO
16. 12. 2020 je preko videokonference potekal sestanek 
slovenske delegacije v KLRO. Združenja so imenovala člane 
in nadomestne člane v delegacijo v novembru. Ministrstvo 
za javno upravo, je na podlagi posredovanega predloga za 
imenovanje slovenske delegacije vseh treh združenj občin 
potrdilo predlog slovenske delegacije. 
Prejeli pa smo poziv, da je izmed članov potrebno imeno-
vati še vodjo delegacij, namestnika in izvesti imenovanja 
v delovna telesa. Zato smo na podlagi potrditve sklical 1. 
sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in re-
gionalnih oblasti pri Svetu Evropi. Na sestanku smo članom 
predstavili delovanje kongresa in politično razdelitev. 
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Članom je bilo predstavljeno tudi v katerih komisijah 
lahko delujejo in v katere stranke se lahko včlanijo.
Tako so člani med seboj izvolili in predlagali vodjo del-
egacije in namestnik. Za vodjo je bil predlagan dr. Vladimir 
Prebilič, za njegovega namestnika pa Stojan Auer. V de-
lovna telesa pa so se razdelili:
•	 Monitoring Comitte: dr. Vladimir Prebilič, Jasna 

Softič
•	 Governance Comitte: Stojan Auer, Jerneja Rupnik
•	 Current affairs: Romana Lesjak, Boris Podvršnik

7  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

NAČRTOVANJE UKREPOV S PODROČJA 
TURIZMA IN KULTURE
3. 12. 2020 je v organizaciji Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo potekala delavnica, katere tema je 
bilo načrtovanje ukrepov s področja turizma in kulture iz 
sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF). Cilj 
delavnice je bila predstavitev načrtov in možnih podpore 
iz sklada RRF in pa da prisluhnejo potrebam slušateljev iz 
področja turizma in kulture. Delavnice se je udeležil tudi 
predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.
Uvodoma je bilo povedano, da so trenutne aktivnosti us-
merjene v programiranje ukrepov iz sredstev mehanizma 
za ukrepanj in odgovornost in je največji del instrumenta 
Next Generation. Sredstva iz naslova RRF, v višini 5,2 mrd 
evrov, bodo na voljo v obdobju med leti 2021 in 2026 
v obliki povratnih in nepovratnih razvojnih vzpodbud. 
Na MGRT si želijo z zainteresirano javnostjo oblikovati 
ukrepe, ki jih turizem najbolj potrebuje za lažje okrevanje 
po pandemiji COVID -19, in sicer ob zasledovanju evrop-
skih smernic za zeleno in digitalno gospodarstvo.
V zvezi z delovanje mehanizma RRF je bilo povedano, da 
je Republika Slovenija začela z aktivnostmi na področju 
priprave ukrepov že v mesecu juliju. Oblikovali so načrt 
ukrepov z dvema deloma, in sicer je to reformni in struk-
turni del za spremembe. Reformni del zajema reformo 
trga dela, reforma sistema dolgotrajne oskrbe in socialnega 
varstva, reforma zdravstvenega sistema, reforma fiskalne 
finančnega sistema, reforma za področje zmanjšanja admin-
istrativnih ovir. V drugem sklopu so zajeli prehod na zeleno 
in trajnostno, ki zajema področja energetske učinkovitosti, 
krožnega gospodarstva, vodooskrbe, trajnostne mobilnosti, 
itd. Drugi steber znotraj strukturnega dela je digitalna 
Slovenija, ki je razdeljen na tri dele - digitalna transfor-
macija podjetij, digitalna transformacija države in digitalna 
transformacija lokalnih skupnosti (tu se sledi principu 
pametnih mest in skupnosti).
Tretji steber zajema investicije za podporno okolja gos-
podarstva, ki je razdeljen na domače in tuje investicije 
ter investicije v depriviligirana območja, ter podporno 
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okolje, kamor se vključuje alternativne oblike podpore 
podjetništva. Četrti steber - na znanju temelječa družba 
- pa zajema raziskave, razvoj, inovacije in izobraževanje. 
Peti steber pa zajema področje turizma in kultura. 
Natančnega priporočila državi s strani Evropske komisije 
(EK) nismo dobili za to področje, ampak so se za to zanj 
odločili zato, ker je turizem ena izmed najbolj prizadetih 
panog zaradi COVIDA-19. Imajo zasnovane tri programe, 
ki lahko naslavljajo turizem, in sicer je prvi program znotraj 
Next Generation EU, in sicer REACT, drugi je RRF in 
tretji je večletni finančni okvir, kjer se lahko naslavljajo 
investicije na področju turizma in kulture. Kot konkreten 
primer ustrezne argumentacije pri EK so bili navedeni 
gorski centri, katerih nadgradnja bo sledila v RRF in ostala 
spremljajoča investicijska aktivnost v večletnem finančnem 
okviru. 
Zahteva EK je, da se 37% sredstev nameni zelenemu in 
20% pa digitalnemu gospodarstvu.  V RRF je umeščen 
še predlog za financiranje letalskega prevoznika in za to 
namenili 70 mio evrov povratnih sredstev, ki bodo ver-
jetno dodeljena v obliki lastniškega kapitala. Za področje 
turizma znotraj prej navedenih stebrov je bo naslavljalo 
različne ukrepe, največ podpore pa gre malim in sprednjim 
podjetjem (MSP). Pri RRF si želijo podpreti tudi velika in 
srednja podjetja. Želijo zagotovit tako pomoč turizmu, ki 
bo pomenila, da bo panoga postala odpornejša na sedanjo 
in tudi bodoče krize. Predvsem pa želijo zagotovit prestruk-
turiranje turizma na način, da bodo lahko učinkoviteje 
prišli do domačih gostov in da ne bomo toliko odvisni od 
tujih. Stremeti je treba k načinu kako narediti, oblikovati 
turistične produkte, da bo vanje možno na varen način 
priti tudi v razmerah kot je sedaj. 
V nadaljnji predstavitvi ukrepov je bilo poudarjeno, da 
je treba pri načrtovanju vsakršnih aktivnosti upoštevati 
vodilo, da je zelen in varen turizem, turizem orihodnosti. 
Poudrarjeno je bilo tudi, da se morajo aktivnosti pri ob-
likovanju turističnih produktov voditi v smeri, da zajamejo 
tako domače kot tuje goste. Prav domači gosti so bili v 
letošnjem letu tisti, ki so pripomogli k temu, da ni bil 
slovenski turizem še bolj v rdečih številkah.
V zvezi z javnim razpisom za občinske kulturne spo-
menike je bila povedano, da se bo v prihodnjem letu 
izvedla identifikacija potreb in nabor projektov, objavljen 
pa bo predvidoma konec leta 2021 oz. v začetku 2022. 
Projekt se bo izvajal 3 leta , in sicer v obdobju 2023 - 
2025, v letu 2026 pa bo potekalo zaključevanje projektov 
z aktivnostmi informiranja, interpretiranja in promocije. 

Za razpis so predvidena sredstva v višini 15 mio evrov 
iz sredstev RRF, upravičenci bodo občine, ciljne skupine 
pa obiskovalci, lastniki kulturnih spomenikov, ponudniki 
kulturno-turističnih storitev in gospodarski subjekti. 
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v razpravi poudaril, 
da je treba občine vključit v pripravo vsebin projektov in 
opomnil, da je področje NATURE 2000 eno izmed tistih,, 
ki ima potemcial za razvoj turizma in kateremu je treba dati 
več poudarka. Tako narava kot kultura ponujata vsebine, 
na podlagi katerih se lahko oblikujejo kakovostni tržni 
produkti, ki bodo nedvomno pritegnili tako domače kot 
tuje goste. Prav tako pa je treba biti pri izboru projektov 
realen in se osredotočit na tiste, ki so dejansko izvedljivi. 
Predstavniki MGRT so poudarili, da podpirajo vse pro-
jekte, ne glede na to ali jih predlaga gospodarstvo (MSP, 
velika podjetja..) ali občine. Prav tako pa so zagotovili, da 
ne bodo pokrivali samo velikih projektov.

OKROGLA MIZA NASPROTJE 
INTERESOV – TAKO POPULAREN, PA 
TAKO NERAZUMLJEN INSTITUT
9. 12. 2020 je v organizaciji Komisije za preprečevanje ko-
rupcije, v sklopu Tedna boja proti korupciji 2020, kjer teče 
več dogodkov z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu 
integritete in boja proti korupciji, potekala tudi okrogla 
miza na temo nasprotja interesov, na kateri je sodeloval tudi 
predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj.
Nasprotje, navzkrižje, tudi konflikt interesov so besedne 
zveze, ki jih nemalokrat slišimo v slovenskem medijskem 
in strokovnem prostoru. Različne besedne zveze, pa ven-
dar vse pomenijo odklonska ravnanja, ki niso družbeno 
sprejemljiva in zakonita. Pri nasprotju interesov trčita javni 
in zasebni interes. Uveljavljanje zasebnega interesa zase, za 
družinske člane, za fizične in pravne osebe, s katerimi je 
uradna oseba imela ali ima poslovne, osebne ali politične 
stike, kaže na pristransko in neobjektivno opravljanje njen-
ih javnih nalog. Je v državi z dvomilijonskim prebivalstvom 
sploh mogoče javne naloge opravljati nepristransko in ob-
jektivno ter v celoti preprečiti nastanek nasprotja interesov? 
O različnih zakonskih ureditvah nasprotja interesov, o 
zaznanih praksah, ki se v Republiki Sloveniji pojavljajo 
ter o ustreznem upravljanju tveganj za nastanek kršitev 
nasprotja interesov so se pogovarjali Gorazd Podbevšek, 
predsednik Združenja nadzornikov Slovenije, prof. dr. 
Bojan Dobovšek, redni profesor Fakultete za varnostne 
vede, Univerze v Mariboru, Robert Smrdelj, predsednik 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/Delavnica_za_deleznike_2.12.20_Turizem_in_20kultura.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/MK_PREDSTAVITEV-RazvojnisteberTurizeminkultura.pptx
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/RAZNO/MK_PREDSTAVITEV-RazvojnisteberTurizeminkultura.pptx
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Združenja občin Slovenije ter župan Občine Pivka, Janez 
Saje, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto 
SDH d.d., ter Simon Savski, namestnik predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije.
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je z 
ostalimi udeleženci razpravljal o nasprotju interesov, o tem 
kakšno znanje in poznavanje imajo funkcionarji in javni 
uslužbenci na občinah in javnih zavodih v lasti občin za 
upravljanje korupcijskih tveganj na splošno ter konkretnih 
ravnanj v primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov. 
Govora je bilo tudi o usposabljanjih in informacijah za us-
trezno ravnanje v konkretnih situacijah nastanka okoliščin 
nasprotja interesov.

DELOVNA SKUPINA ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO MED DRUGIM TUDI O 
ZFRO
16. 12. 2020 so se na tretji redni seji sestali člani delovne 
skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno 
upravo Boštjan Koritnik. Seje, ki je je tokrat potekala na 
daljavo, so se udeležili tudi predstavniki Združenja občin 
Slovenije. Razprava pa je potekala o izvajanju Zakona o 
finančni razbremenitvi občin (ZFRO), razpisu Pametna 
mesta in skupnosti ter soočanju z epidemijo Covid-19.
Minister Koritnik se je uvodoma sodelujočim županjam 
in županom zahvalil za zelo dobro sodelovanje pri pripravi 
končnega predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin, 
ki občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov 
evrov prihrankov letno. Zakon je bil včeraj, 15. 12. 2020, 
tud objavljen v Uradnem listu RS, št. 189/2020, in bo 
torej začel veljati že ta mesec.
Minister Koritnik je povedal, da ga »veseli,	 da	 je	 bila	
podpora	Zakonu	o	finančni	razbremenitvi	občin	tako	rekoč	
plebiscitarna.	Zato	je	naša	odgovornost,	da	določbe	zakona	
spravimo	v	življenje,	toliko	večja,«	je	ob	tem	poudaril	Koritnik	
in	napovedal	dva	dodatna	ukrepa	za	 čim	boljše	 izvajanje	
zakona.	Na	Ministrstvu	za	 javno	upravo	 (MJU)	 smo	vsa	
ministrstva,	na	katera	se	nanaša	prevzem	obveznosti	od	občin,	
pozvali,	da	pripravijo	natančen	načrt,	kako	bo	potekal	prenos	
obveznosti	in	na	kaj	moramo	biti	v	začetnih	mesecih	pozorni.	
Prenos	obveznosti	bo	namreč	v	nekaterih	primerih	postopen.	
V	ponedeljek,	21.	decembra,	bomo	tako	na	MJU	pripravili	
spletni	seminar	za	vse	občine,	na	katerem	bodo	predstavniki	
vseh	vključenih	ministrstev	načrte	tudi	ustno	predstavili	in	
odgovarjali	na	vprašanja	udeležencev.« 

Minister je zbrane seznanil tudi z informacijo o pripravi 
javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti, poteku me-
dresorskega usklajevanja novele Zakona o lokalnih volitvah 
ter z izhodišči za prenovo Zakona o javnem naročanju. 
Predstavniki reprezentativnih združenj pa so ministra 
seznanili s pobudo o ureditvi plač županj in županov, ki 
sovpada tudi z izhodišči za pripravo prenove Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju. Podpredsednik ZOS mag. 
Marko Diaci pa je ponovno opozoril na problematiko 
področja predšolske vzgoje. Poudaril je, da je treba preve-
triti normative in področje financiranja zasebnih vrtcev. 

Z MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN 
PROSTOR O PREDLOGU GRADBENEGA 
ZAKONA
21. 12. 2020 je potekal delovni sestanek s predstavniki 
Ministrstva za okolje in prostor na temo predloga 
Gradbenega zakona. Sestanka se je udeležila tudi članica 
Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in 
komunalno infrastrukturo, gospa Irena Jerič.
Predstavniki MOP so na kratko predstavili predlog zakona, 
ki je trenutno v medresorskem usklajevanju in naj bi bil 
v DZ RS sprejet do poletja 2021. Med predvidenimi 
spremembami predloga zakona je bila tudi sprememba 
določila v zvezi s plačilom komunalnega prispevka, kateri 
naj ne bi bil več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Sprememba, ki je bila med občinami deležna največjega 
števila kritik, se umika, kar pomeni, da ostaja v veljavi 
dosedanja ureditev.

S PREDSTAVNIKI MDDSZ O POMOČI 
NA DOMU V ČASU EPIDEMIJE S 
COVID-19
23. 12. 2020 je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
katerega tema je bilo med drugim tudi izvajanje pomoči 
na domu v asu epidemije s COVID-19. Sestanka se je 
udeležila tudi predsednica Odbora ZOS za socialo, vzgojo, 
izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, 
gospa Nataša Rupnik.
Še vedno je na področju pomoči na domu izvedenih 10% 
manj storitev v primerjavi z obdobjem pred epidemijo in 
kar 13% izvajalk storitev pomoči na domu je odsotnih 
– tako zaradi okužb s COVID-19, drugih zdravstvenih 
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razlogov, varstva otrok ipd. Žal tudi PKP7 ne naslavlja 
ureditve področja dodatkov za delo v sivih conah, na kar 
je bilo ministrstvo opozorjeno že na sestanku v mesecu 
novembru. Prav tako je problematično, da se stroški 
neizvedenih storitev prenesejo na občine in na to je ZOS 
opozoril tudi pri pripravi predlogov ukrepov za PKP7, ko 
smo predlagali, da se to prenese na državo.
Opozorili smo, da je treba občine vključit v sistem 
obveščanja, in sicer na enak način kot se to izvaja za DSO. 
Prav tako pa je nujno treba zagotoviti brezplačno testiranje 
na COVID-19 tako za izvajalke pomoči na domu kot up-
orabnike. Enako velja tudi za cepljenje proti COVID-19.

8  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

UKREPI ZA SEDMI SKLOP UKREPOV 
ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S 
KORONAVIRUSOM COVID-19
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in 
Državnemu svetu RS posredovalo predloge ukrepov za 
t.i. PKP7, za katere smo pozvali, da jih v okviru delovnih 
teles preučijo in v največji možni meri dodatno vključijo 
v predlagani nabor ukrepov.
Med drugim smo predlagali dopolnitev drugega odstavka 
10.a člena, in sicer v smeri, da bi se zadolževanje za projekte 
v okviru Načrta za okrevanje izvzelo iz kvote zadolževanja 
občin. Namreč, poraja se mnogo vprašanj in dilem glede 
zadolževanj za te projekte, ne zgolj za investicije. Občine 
pri zadolževanju za te projekte nimajo dovolj manevrskega 
prostora in to se bo štelo v kvoto zadolževanja. Menimo, 
da bi bilo smotrno, da se zadolževanje za te projekte, ki 
se bodo izvajali v okviru Načrta za okrevanje, izvzame iz 
kvote zadolževanja po ZFO, saj bi se krediti poplačali iz 
naslova izvedenega projekta. Enako bi lahko veljalo tudi 
za druge projekte, ki se financirajo iz evropskih sredstev 
in ne gre za investicije.
Predlagali smo tudi spremembo Zakona o urejanju trga 
dela, in sicer bi bilo z našim predlogom omogočeno, da 
so zaposleni na javnih delih lahko na programu dve leti 
izjemoma pa tudi 4 leta. Namreč v šolstvu in sociali ter 
pri neprofitnih delodajalcih je večina zaposlenih po 1 leto, 
izjemoma ob izpolnjevanju dodatnih pogojev 2 leti. Osebe 
se vpeljejo v delovni proces, ne pridobijo pa še dovolj veščin 
za vstop na trg dela, prav tako delodajalcu šele v drugem 
letu prinašajo dodano vrednost.
Prav tako občine opozarjajo na težave pri financiranju 
storitev pomoči na domu, ki jo določa 15. člen Zakona 
o socialnem varstvu. Največja težava nedvomno je in bo 
obvezno izplačilo dodatkov, saj izvajalci pomoči na domu 
(PND) nimajo za to predvidenih sredstev. Smiselno bi 
bilo doreči način izplačila »dodatka za delo v nevarnih 
pogojih« in način sprotne refundacije. Nujno je treba za-
gotoviti tako testiranje oskrbovalk na domu kot jih tudi 
uvrstiti na prednostne liste cepljenj proti COVID-19. Prav 
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tako je treba brezplačna testiranja in cepljenja zagotoviti 
uporabnikom pomoči na domu.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog 
Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Med drugim smo predlagali, da se uveljavi pravna podlaga, 
ki bi občinam omogočila neposreden nakup kmetijskega 
zemljišča, brez odobritve upravne enote, v kolikor je za 
to izkazan javni interes. Občina namreč deluje v javnem 
interesu, saj samostojno opravlja naloge  javnega pomena 
in skrbi za razvoj občine v širšem smislu. Za zadovoljevanje 
potreb občanov skrbi za gospodarski in prostorski raz-
voj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj ter komunalno 
opremljenih zemljišč za individualno gradnjo, objektov 
javnega pomena, javno infrastrukturo… 
Za uresničevanje nalog javnega pomena občina ne more 
vedno zagotavljati zgolj lastnih nepremičnin, ampak je 
včasih potreben tudi poseg v lastninsko pravico zasebnika, 
bodisi s pravnim poslom bodisi z razlastitvijo.
Predlagali smo tudi, da bi bile občine oproščene plačila 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti v postopkih 
izdaje dovoljenj za gradnje v javnem interesu.
Z namenom, da bi se občinam omogočilo lažje prostorsko 
načrtovanje, smo predlagali spremembo sedme točke 23. 
člena ZKZ, na podlagi katere bi bile samoupravne skup-
nosti bile opredeljene kot predkupne upravičenke. 
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V 
SVETU ZA NADGRADNJO DAVČNEGA 
SISTEMA
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance 
naslovilo dopis, v katerem poziva k imenovanju pred-
stavnika ZOS v Svet za nadgradnjo davčnega sistema. 
Namreč, bili smo obveščeni, da je bil s sklepom ministra 
za finance, mag. Andreja Širclja št. 013-32/2020/1, z dne 

1. 12. 2020, ustanovljen Svet za nadgradnjo davčnega 
sistema. S sklepom so bili imenovani tudi člani ožje sku-
pine in členi petih delovnih skupin. 
Združenje občin Slovenije s strani Ministrstva za finance 
ni prejelo nikakršnega povabila k sodelovanju. Glede na 
to, da kot reprezentativno združenje občin predstavljamo 
pomemben člen med Vlado RS, posameznimi ministrstvi 
in občinami, menimo, da bi bilo prav, da je del tega telesa 
tudi Združenje občin Slovenije. 
Z znanjem in mnogimi izkušnjami naših članic bi vseka-
kor doprinesli k oblikovanju kakovostnih in dolgoročnih 
rešitev iz davčnega področja. Nenazadnje sodelujemo tudi 
v Strateškem svetu za debirokratizacijo.  Glede na navedeno 
smo pozvali, da se v Svet za nadgradnjo davčnega sistema 
imenujete tudi predstavnika Združenja občin Slovenije.

SPREJEMANJE POKRAJINSKE 
ZAKONODAJE 
Državnemu svetu RS smo posredovali dopis, v katerem 
izražamo zahvalo za vse dosedanje in bodoče aktivnosti na 
področju sprejemanja pokrajinske zakonodaje. Prepričani 
smo, da brez zavzetosti Državnega sveta RS ne bi naredili 
novih korakov v smeri nujne decentralizacije države. 
Združenje občin Slovenije bo še naprej aktivno sodelovalo 
pri oblikovanju pokrajinske zakonodaje in v razpravah. 
Prav tako pa smo in še bomo k razpravam in sodelovanju 
vabili vse občine. Na ta način bomo vi pridobili mnoge pre-
potrebne informacije, ki bodo pripomogle k oblikovanju 
ustreznih zakonskih rešitev. Le tako bomo v prihodnosti 
lahko oblikovali pokrajine in omogočili skladnejši razvoj 
Slovenije.

PREDLOG VEČJEGA OPERATIVNEGA 
SODELOVANJA MED OBČINAMI IN 
VLADO RS V BOJU ZA ZAJEZITEV 
EPIDEMIJE S KORONAVIRUSOM 
COVID-19 
Združenje občin Slovenije na Vlado RS naslovilo dopis, 
v katerem podajmo predlog za tesnejše sodelovanje med 
občinami in Vlado RS v boju za zajezitev epidemije 
COVID-19.

http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/dopisi-in-pobude-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4189
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4188


27

December 2020

Namreč, žal občine ugotavljajo, da je velika težava v 
nespoštovanju ukrepov, nespoštovanju karanten, ko ljudje 
kljub okužbi ali stiku z okuženo osebo ne upoštevajo 
navodil in tudi v tem, da se karantenske odločbe ne 
izdajajo več oz. si posameznik sam priskrbi potrdilo o 
karanteni. Tudi neupoštevanje ukrepa samoizolacije je 
izjemno problematično. 
Ne gre pa zanemariti dejstva, da je siva ekonomija doživela 
pravi razcvet, predvsem na področju osebnih storitev kot 
so frizerske in kozmetične storitve, prav tako pa so kršitve 
na področju izvajanja gostinskih dejavnosti. Med občinami 
je precej pomislekov glede zaostrovanja ukrepov, saj bi z 
vidika gospodarstva lahko naredili več škode kot koristi. 
Vse te kršitve, ne samo, da so eden od razlogov za širjenje vi-
rusa, predstavljajo tudi primanjkljaj v državnem proračunu 
z vidika pobranih davkov in prispevkov. 
K preprečevanju teh kršitev bi lahko veliko doprinesle 
tudi občine, in sicer v okviru razpoložljivih kadrovskih 
kapacitet občin in civilne zaščite ter podajanju predlogov 
za oblikovanje novih prijemov za zajezitev epidemije. Vse 
pa v smeri čimprejšnjega sproščanja omejitvenih ukrepov. 
To seveda pomeni dodatno nalogo ali za občino ali za 
civilno zaščito, vendar bi to lahko pomembno doprineslo 
k zmanjševanju števila okužb in posledično k rahljanju 
ukrepov.
Izrednega pomena v boju z zajezitvijo epidemije, bi bilo 
to, da bi bile občine seznanjene s konkretnimi podatki o 
okuženih in ne zgolj o številkah. Sedaj pa so žal, v boju 
z zajezitvijo epidemije, nemočne. Ta podatek bi resnično 
veliko pripomogel k zajezitvi epidemije. Zavedamo se, da 
gre za osebne podatke in njihovo varovanje, vendar bi 
se na ta način resnično lahko veliko naredilo za zajezitev 
epidemije. 
Prav tako bi občine lahko pomagale tudi pri nakupu hitrih 
testov za odkrivanje virusa COVID-19. Tako so posamezne 
občine že stopile nasproti gospodarskim družbam in jim 
delno sofinancirale nakup teh testov. Verjamemo, da bi 
lahko občine skupaj z zdravstvenimi domovi pri tem bile 
zelo učinkovite. 
Zelo pomembna je tudi razprava o cepljenju, saj je v ja-
vnosti veliko dilem glede cepljenja nasploh. Ko bo cepivo 
proti virusu COVID-19 na voljo, bo treba veliko storiti 
na področju obveščanja in ozaveščanja prebivalcev in tudi 
tu lahko občine pripomorejo veliko. 
Celoten dopis je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI 
ZBOR (ZVDZ-D) 
Združenje občin Slovenije je, na podlagi sklepa Predsedstva 
ZOS, na Državni zbor RS naslovilo dopis, v katerem 
podajamo mnenje k predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. 
S spremembami se stremi k zadostitvi zahtev iz odločbe 
Ustavnega sodišča RS - zagotoviti odločilni vpliv volivcev 
na dodelitev mandatov kandidatom v skladu z 80. členom 
Ustave RS in z ukinitvijo volilnih okrajev kot načina 
uresničevanja pasivne volilne pravice implementirati 
odločbo Ustavnega sodišča U-I-32/15-56 z dne 8. 11. 
2018, s čimer bi bila odpravljena ugotovljena neustavnost. 
ZOS je kot problematično ocenilo ukinjanje volilnih 
okrajev, saj bi v primeru njihove ukinitve določena 
okolja težko prišla do svojih predstavnikov v Državnem 
zboru RS. To pa lahko predstavlja tudi bojazen za še večjo 
centralizacijo države. Prav tako pa je bilo že večkrat kot 
problematično izpostavljeno tudi to, da župani ne morejo 
biti hkrati tudi poslanci. Za odpravo tega bi bilo treba 
spremeniti tudi Zakon o poslancih, ki ureja nezdružljivost 
županske in poslanske funkcije. Vse te omejitve za šibka 
okolja pomenijo bistveno manjšo zastopanost v državnem 
zboru. Prav tako pa to predstavlja oviro pri zagotavljanju 
skladnega regionalnega razvoja. Poudarili smo, da je treba 
oblikovati tak predlog zakona, ki bo omogočal zastopanost 
vseh regij v Sloveniji in ne zgolj večjih središč. Prav tako 
pa bi imeli vsi kandidati volilne enote enake možnosti za 
izvolitev v Državni zbor RS.

PRIPOMBE NA PREDLOG SPREMEMB 
IN DOPOLNITEV RESOLUCIJE O 
NACIONALNEM PROGRAMU RAZVOJA 
PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA 
OBDOBJE DO LETA 2030
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo 
posredovalo pripombe na Predlog sprememb in dopolnitev 
Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030.
Predlogi sprememb in dopolnitev so na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4187
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4188
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SHEMA KNJIŽB ZA PREJETA SREDSTVA 
ZA POPLAČILO DELA NASTALIH 
STROŠKOV NA PODROČJU ZAŠČITE, 
REŠEVANJA IN POMOČI V ČASU 
EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI 
COVID-19
Ministrstvu za finance smo posredovali dopis z vprašanjem 
povezanim s knjiženjem sredstev za poplačilo dela nastalih 
stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času 
epidemije nalezljive bolezni covid-19. Namreč Vlada RS 
je na predlog Ministrstva za obrambo sprejela sklep, da 
se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega 
načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva 
za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, 
reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni 
covid-19 v višini 6.500.000 evrov. 
Sredstva naj bi se zagotovila iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epi-
demije nalezljive bolezni covid-19. Vlada RS je naložila 
Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave RS za zaščito 
in reševanje izvrši prvi del tega sklepa ter Ministrstvu za 
finance, da izvrši drugi del tega sklepa. Dodeljena sredstva 
so namenska sredstva, saj jih ga morajo lokalne skupnosti 
uporabiti za poplačilo stroškov, ki so jih krile iz svojih 
sredstev za zagotavljanje osebne zaščitne opreme, delovne 
pripomočke in sredstva ter upravičenih stroškov (potne 
stroške, stroške prehrane in nadomestila za uporabo lastnih 
sredstev) pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ozi-
roma prostovoljcev, vključenih v obvladovanje covida-19. 
V zvezi z navedenim se občinam postavljajo vprašanja: 
1. Ali se omenjeni priliv iz državnega proračuna v letu 
2020 evidentira kot prihodek in sicer na kontu 740004? 
2. Ker gre za namenska sredstva proračuna, ali se (v kolikor 
bodo sredstva v občinski proračun nakazana v decembru 
2020) ta sredstva prikažejo v proračunu 2021 kot prenos 
sredstev iz leta 2020, ter, se v proračunu za leto 2021 ta 
višina sredstev zagotovi, v skladu z 49. členom ZJF, za 
vplačila v rezervni sklad? 
3. Kako bodo občine postopale v primeru, da se bodo 
sredstva v občinski proračun nakazala v letu 2021? 
Prav tako smo zaprosili za prikaz evidentiranja poslovnih 
dogodkov (shema knjižb) v opisani situaciji.

IZJAVA PO PETEM ODSTAVKU 35. 
ČLENA ZIntPK
Komisiji za preprečevanje korupcije smo posredovali dopis 
v zvezi z vprašanjem povezanim s pridobitvijo izjave kot 
ko jo določa novi peti odstavek 35. člena ZIntPK.
Občine so sicer s strani KPK že prejela pojasnila v zvezi 
obveznostjo pridobitve predmetne izjave v postopkih ja-
vnega naročanja. V pojasnilih so bile občine opozorjene, 
da se absolutna omejitev oziroma prepoved poslovanja iz 
prvega odstavka 35. člena ZIntPK razteza tudi na javna 
naročila, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti, 
ki so določene v 21. členu Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-
3). Ta naročila ZJN-3 v drugem odstavku 21. člena 
izrecno imenuje »javna naročila«, naročniki pa morajo za 
ta naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema 
navedbo predmeta, vrste predmeta ter vrednost javnega 
naročila brez DDV. Iz prepovedi poslovanja so izvzete le 
izjeme, ki po določbah ZJN-3 pomenijo izjeme, za katere 
se ta zakon ne uporablja.
Prosili smo za sledeča pojasnila:
1. Ali je občina dolžna pridobiti predmetno izjavo 

vsakokrat pred oddajo posamičnega javnega naročila 
bodisi da je to naročilnica bodisi pogodba ne glede na 
vrednost (na primer tudi ko odda naročilo z naročilnico 
v vrednosti 1 EUR)?

2. V odvisnosti od prejšnjega vprašanja- Ali bi bilo 
pravilno in mogoče, da občina od vseh poslovnih 
subjektov s katerimi posluje pridobi predmetno izjavo 
zgolj enkrat, tako da bi le-ta veljala za čas teka mandata 
funkcionarjev v občini (če bi prišlo do spremembe 
v osebi funkcionarja, bi občina od vseh poslovnih 
subjektov ponovno zahtevala pridobitev nove izjave)?

3. Ali mora občina poslovni subjekt pozvati k predložiti 
te izjave v kolikor poslovni subjekt sam ne opravi te 
obveznosti, ki mu jo nalaga zakon? 

4. Kakšne so posledice v kolikor občina izjave ne pri-
dobi (opustitev pridobitve izjave ni vključeno med 
prekrškovne določbe, tako kot to na primer velja za 
izjavo po šestem odstavku 14. člena ZIntPK)?

Odgovor ministrstva je na voljo TU.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/?tx_rtgfiles_pi1%5Bword%5D=&tx_rtgfiles_pi1%5Byear%5D=2020&no_cache=1&submit=I%C5%A1%C4%8Di
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9  SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

42. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 42. redni seji podaljšala ukrepe za zajezitev in 
obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, 
sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obv-
ladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in 
izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji. Sprejela je Sklep o podaljšanju 
veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega 
položaja na področju potrošnje turizma, se seznanila 
s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, obravnavala 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
novega koronavirusa in se seznanila z Nacionalno 
strategijo cepljenja. Vlada RS je določila besedili 
predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o osebni izkaznici ter Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča. Vlada 
RS na današnji seji izdala tudi Uredbo o spremembi 
in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev 
nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb ter 
Uredbo o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino. Prav tako pa je Vlada RS 
sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem 
akcijskem programu Unije do leta 2030 ter določila 
izplačilne dni za plače zaposlenih v državnih organih in 
javnih zavodih za obdobje od januarja do junija 2021.

Podaljšanje ukrepov za zajezitev in 
obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine 
za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri 
Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov 
za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 in odločila, da se:
1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, 

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

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,

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

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

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

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

2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepa, ki je določen 
v Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in 
obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine 
za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri 
Ministrstvu za zdravje in sprejela Načrt sproščanja ukrepov 
za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19.
Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da ukrepe iz 
Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 pripravijo na dan 
ugotovitve, da so doseženi epidemiološki kriteriji za prehod 
v naslednjo epidemiološko fazo. Uveljavijo pa se drugi 
naslednji dan po ugotovitvi oziroma v ponedeljek, če dan 
uveljavitve pride na nedeljo. Uradne podatke iz načrta za 
državo in po statističnih regijah vsak dan do 12.00 ure za 
prejšnji dan objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje 
na svoji spletni strani.
Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je na voljo TU.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici
Uredba (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic 
državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih 
državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki 
uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja, državam 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/Nacrt-sproscanja-ukrepov-1.docx
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članicam nalaga, da morajo 2. avgusta 2021 začeti izdajati 
biometrične osebne izkaznice.
Nova osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem bo 
shranjen zapis dveh prstnih odtisov in fotografije (podobe 
obraza) imetnika dokumenta. V Republiki Sloveniji se od 
leta 2006 že izdajajo biometrični potni listi, zato glavne 
rešitve predloga zakona sledijo že obstoječim določbam 
Zakona o potnih listinah.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča
Predlagani zakon vsebuje določbe, ki rešujejo aktualno 
problematiko prijav tako imenovanih fiktivnih prebivališč 
posameznikov na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski 
rabi, oziroma naslove, kjer velikost uporabne površine 
evidentno ne omogoča dejanskega prebivanja večjega 
števila posameznikov. Ker zavrnitev prijave prebivališča ob 
navedenih razlogih zahteva odločanje upravnega organa, se 
določa tudi možnost izdaje zavrnilne odločbe v skrajšanem 
upravnem postopku, kar bo omogočilo, da bodo upravne 
enote, ki sicer v tovrstnih primerih vodijo ugotovitvene 
postopke preverjanja resničnosti prijave, odločale hitreje 
in učinkoviteje.
Celoten povzetek 42. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

44. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 44. redni seji izdala Odlok o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na 
območju Republike Slovenije in Odlok o spremembah 
določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nale-
zljivih boleznih. Vlada RS je podaljšala ukrep delnega 
subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa 
do 30. junija 2021 ter izdala Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil ter Odlok 
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na 
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije. Sprejet je bil tudi Sklep o 
začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic 
strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Vlada 
RS se je seznanila tudi s poročilom Zdravstvenega 
inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom 
SARS-CoV-2 in poročilom o ukrepih Policije za 
preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, izdala Uredbo o 
dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in 

meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za 
strateško investicijo, Uredbo o spremembah Uredbe o 
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, 
Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 
v javnem sektorju ter Program financiranja proračuna 
Republike Slovenije za leto 2021.

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike 
Slovenije
S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na 
podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasi epidemija 
nalezljive bolezni   COVID-19. Odlok začne veljati 18. 
decembra 2020 in velja 30 dni.

Podaljšan ukrep delnega subvencioniranja 
skrajšanega polnega delovnega časa do 30. 
junija 2021
Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodn-
jih mesecih zelo verjetna nadaljnja nihanja gospodarske 
aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z na-
menom, da se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja 
delavcev iz poslovnih razlogov je, ministrstvo, pristojno 
za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju 
ukrepa subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega 
časa do konca junija 2021.

Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih 
gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter 
pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi 
in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove 
Slovenije je v letih 2019 in 2020 izvedel usklajevanje 
območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi 
občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske 
akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev 
oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
S predlaganimi spremembami se Uredba usklajuje z 
Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in 
Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti 



31

December 2020

iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Uredba POD).
Celoten povzetek 44. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

45. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 45. redni seji, ki je potekala 19. 12. 2020, 
potrdila besedilo predloga Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (#PKP7) ter načrt ukrepov v času 
božično-novoletnih praznikov. Vlada RS pa je izdala 
tudi Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji,

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (PKP7)
Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti po-
sledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in 
delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega 
varstva. S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med 
drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, 
prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem. 
Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:
•	 solidarnostni dodatek za upokojence (za tiste, ki 

prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR, bo dodatek 
znašal 300 EUR, za tiste, ki prejemajo pokojnino v 
višini med 510,01 in 612 EUR, bo dodatek znašal 230 
EUR, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 
612,01 in 714 EUR, bo dodatek znašal 130 EUR),

•	 enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. 
dohodninski razred bo dodatek znašal 50 EUR na 
otroka),

•	 enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 
150 EUR,

•	 izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 EUR,
•	 dodatek za velike družine s tremi otroki 100 EUR, za 

družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 
200 EUR,

•	 zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih 
plač, dobijo 200 EUR dodatka,

•	 pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih 
hitrih testov na virus SARS-CoV-2,

•	 sredstva za garancije za bančne kredite,

•	 nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, 
železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.), itd.

Celoten povzetek 45. redne seja Vlade RS je na voljo TU. 

46. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada se je na 46. redni seji seznanila z opravljenimi 
aktivnostmi v zvezi z osnutkom nacionalnega Načrta 
za okrevanje in odpornost. Izdala je Odlok o spre-
membi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov 
za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, 
sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov 
za opravo dela v splošno korist in podaljšala Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih. Prav tako je Vlada RS podaljšala 
veljavnost določenih ukrepov iz Zakona o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev po-
sledic drugega vala epidemije COVID-19 in sprejela 
informacijo o aktivnostih prostovoljskih organizacij 
ter njihovih stroških pri preprečevanju širjenja virusa 
SARS-CoV-2 in zmanjšanju posledic epidemije bolezni 
COVID-19 med 13. marcem in 31. majem 2020. Vlada 
RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu 
unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja 
na področju potrošnje turizma in sprejela spremembo 
sklepa v zvezi s plačilom za nezakonito odložene odpad-
ke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje 
ter Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij 
Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2019 (PUN). Vlada 
RS je sprejela tudi Poročilo o delu Delovne skupine za 
obravnavo romske problematike ter dodatne ukrepe k 
Nacionalnemu programu ukrepov za Rome za obdobje 
2017–2021. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga 
Zakona o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, se 
seznanila s projektom Pot miru v Posočju in določila 
besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnit-
vah Zakona o pravilih cestnega prometa.

Predlog Načrta za okrevanje in odpornost
Vlada se je seznanila z opravljenimi aktivnostmi v zvezi z 
osnutkom nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, 
ki je bil potrjen 8. oktobra 2020, in naložila Službi Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko, da predlog vladi predloži v potrditev po sprejemu 
evropske Uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje 
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in odpornost, ki naj bi jo Evropski parlament sprejel v 
februarju 2020.
Potem ko je vlada 27. avgusta 2020 obravnavala izhodišča 
za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpor-
nost (v nadaljevanju: NOO), ki so opredelila okvirne 
vsebine oziroma predvidena področja razvojnih prioritet, 
je 8. oktobra 2020 potrdila osnutek dokumenta, ki ga je 
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) 19. oktobra 
2020 posredovala v neformalno usklajevanje na Evropsko 
komisijo (v nadaljevanju: EK).

Odlok o spremembi Odloka o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok 
v večstanovanjskih stavbah
Odlok določa obvezno namestitev razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah Upravniki 
večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v 
dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo 
namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev 
opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, 
ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov, če 
upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more 
zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi pred-
pisi nimajo upravnika, namestitev zagotovijo lastniki v 
večstanovanjskih stavbah.
Z odlokom se podaljša veljavnost odloka do 8. januarja 
2020.

Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov 
za opravo dela v splošno korist
Ker se od uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
epidemiološka slika v državi ni bistveno spremenila, bo 
vlada v skladu s tretjim odstavkom 87., 88., 89. in 90. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19, po katerem lahko 
ukrep podaljša za največ šest mesecev, ukrep podaljšala 
do 30. junija 2021.
Celoten povzetek 46. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS
136. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 136. dopisni seji izdala več odlokov 
z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije 

COVID-19 Vnovična izdaja posameznih odlokov sledi 
delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča RS.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih
Vnovična izdaja odloka sledi delni odločbi in sklepu 
Ustavnega sodišča. Z odlokom se začasno prepoveduje 
zbiranje ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah 
s prilagojenim programom, v glasbenih šolah, v zavo-
dih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za 
delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v 
srednjih šolah, v višjih strokovnih šolah, v domovih za 
učence, v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in 
študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih 
razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in 
mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca medn-
arodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, 
v organizacijah za izobraževanje odraslih, v študentskih 
domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno 
prebivališče v študentskem domu in študentskih družin 
ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je 
zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev 
v kraj stalnega bivališča ter na univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Ker epidemiološka slika v Republiki Sloveniji še naprej 
ostaja slaba, se z namenom, da se omeji stike in gibanje 
prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19, predlaga nov Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji, ki ohranja obstoječe pogoje glede 
izvajanja dejavnosti in s katerim se začasno prepoveduje 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
Odlok je enak Odloku o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4186
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155/20, 159/20 in 163/20). Vnovična izdaja sledi delni 
odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
št. U-I-455/20-13.

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji 
meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije 
Odlok je enak Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na 
mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah 
na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 153/20, 159/20, 163/20 in 169/20). Vnovična izdaja 
sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije U-I-445/20.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 
S tem odlokom, se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe 
in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 začasno 
določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih 
oziroma v javnih prostorih ter obvezno razkuževanje rok. 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, 
št. 124/20, 135/20 in 143/20).

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov 
za razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe 
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določi ob-
vezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v 
večstanovanjskih stavbah. Ta odlok začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v 
večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20).

Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
V zvezi z delno odločbo in sklepom ustavnega sodišča 
U-I-445/20 ter dopisom SVZ št. 050-66/2020/1 z dne 
4. 12. 2020 izdaja nov Odlok o začasni prepovedi ponu-
janja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se začasno 
prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom na območju Republike 
Slovenije, z izjemo knjižnic, ki je enak že veljavnemu. Z 
njim se razveljavlja sedaj veljavnega.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športne dejavnosti 
Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi 
razglašene epidemije COVID-19. Prepove se vsa športno-
gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. 
Treningi se dovolijo samo: 
•	 vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in 

svetovni razred) 
•	 perspektivnim športnikom 
•	 poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so 

vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu 
za šport. 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi 
določenimi izjemami. 

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah 
in načinu izvajanja prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije 
Zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja virusa COVID-19 
je potrebno začasno prepovedati oziroma omejiti izvajanje 
javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Odlok 
je po vsebini in določilih enak doslej veljavnemu, vlada 
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izdaja novega v skladu z odločbo Ustavnega sodišča za 
objavo v Uradnem listu RS.
Celoten povzetek 136. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

139. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 139. dopisni seji izdala Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih, Odlok o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah ter 
podala soglasje k predlogom amandmajev k Zakonu 
o davku na motorna vozila.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih
Z odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavo-
dih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih zaradi zajezitve in obv-
ladovanja epidemije COVID-19. Izjeme, ki jih predvideva 
odlok pri zbiranju veljajo za zaposlene v prej omenjenih 
zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo 
na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske 
pogodbe) ter člane organov zavodov.
Še vedno bo v vrtcih zagotovljeno nujno varstvo otrok. 
Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je 
njegovo delovanje nujno potrebno za otroke, katerih starši 
so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru 
prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja 
nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih 
zadevah
Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem 
upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju 
v upravnih zadevah:
•	 omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kva-

lificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen 
pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke 

se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identi-
fikacijsko številko (na prime EMŠO, davčno številko) 
ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe 
elektronskega poslovanja določi organ.

•	 omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog 
neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. 
Organ bo lahko zavrnil sprejem vlog iz svoje pris-
tojnosti, če jih vložnik lahko pošlje po pošti ali po 
elektronski poti.

•	 z odlokom se vzpostavi možnost organa, da iz ustne 
obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi 
zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi va-
rovanja	zdravja•	odlok	omejuje	pravico	do	pregledo-
vanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, 
če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje 
te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) 
kopijo dokumentov zadeve.

•	 odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in 
drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo 
v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in 
tehničnim pogojem za varni elektronski predal po 
Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi 
o upravnem poslovanju

•	 odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za iz-
polnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s 
posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), 
če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno 
utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti 
zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja na-
lezljive bolezni. 

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k 
Zakonu o davku na motorna vozila
Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Zakonu o davku 
na motorna vozila, ki jih je podalo Ministrstvo za finance. 
Z amandmaji se predlaga sprememba višine davka za mot-
orna vozila starejša od 10 let in določa prehodno obdobje 
do 31. decembra 2021 za predložitev napovedi davka za 
fizični osebe v fizični obliki.
Celoten povzetek 139. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

140. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 140. dopisni seji za teden dni podaljšala 
ukrepe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/136._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5._12._2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4178
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prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji.
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. 
novembra 2020 začel veljatiodlok, ki začasno prepoveduje 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije, razen 
nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje 
osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zago-
tavljanje varnosti in zdravja. Ker se epidemiološka slika v 
Republiki Sloveniji ne izboljšuje, je vlada izdala nov odlok, 
ki je vsebinsko enak obstoječemu.

141. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 141. dopisni seji sprostila nekatere ukrepe 
- v vseh statističnih regijah izvajanje higienske nege, 
cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice, bančne in 
zavarovalniške storitve, v štirih epidemiološko ugodnih 
regijah pa še omejitev gibanja med občinami. 

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Po podatkih NIJZ o številu okužb glede na 14-dnevno 
incidenco na 100.000 prebivalcev po posamezni statistični 
regiji Slovenije v obdobju med 27. 11. in 10. 12. 2020 
so epidemiološko najbolj ugodne statistične štiri regije - 
Gorenjska, Obalnokraška, Osrednjeslovenska in Goriška.
Za prebivalce teh štirih regijah se delno sprosti omejitev 
gibanja med občinami. Gibanje je tako omejeno na 
območje celotne regije, kjer imajo osebe prebivališča in 
ne več na posamezno občino. Pogoj je, da ima oseba na 
mobilnem telefonu naloženo in stalno aktivirano mobilno 
aplikacijo #OstaniZdrav. Izjema velja tudi za športno-
rekreativne dejavnosti.
Še vedno pa tudi v teh regijah veljajo ostale omejitve, torej 
omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter popolna prepoved 
zbiranja.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
prevoza potnikov na ozemlju  Republike 
Slovenije
V skladu z epidemiološkimi podatki za Republiko Slovenijo 
se sprosti izvajanje javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije v omejenem obsegu. Javni linijski 

prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem 
prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov 
se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje 
na daljavo. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v reg-
istriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za učence   
katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov 
v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem 
prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo 
v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.
Celoten povzetek 141. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

142. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 142. dopisni seji s sprejetjem Odloka 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 omilila ukrep 
nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in 
prostorih.
Odlok je enak sedaj veljavnemu, nekoliko je le milejši 
ukrep nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih 
in prostorih, saj je nošenje zaščitne maske obvezno le v 
primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje 
najmanj 2 metra. To velja za vse statistične regije. Odlok 
začne veljati 16. decembra 2020 in velja sedem dni.
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in 
zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. 
Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga 
pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine 
pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto up-
orabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen 
ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte 
površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo 
tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške 
naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in 
zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če 
ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, 
in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem 
vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov 
istega gospodinjstva.
Uporaba zaščitne maske ni obvezna za: 
•	 otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/141._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_13._12._2020.pdf
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•	 učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno 
ko so v matičnem oddelku,

•	 vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih 
otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda 
osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z 
otroki oziroma učenci,

•	 višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za 
zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

•	 osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je 
zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za navedene izjeme se glede uporabe zaščitnih mask upora-
bljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
ki so objavljena na njihovih spletnih straneh.
Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi 
in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh 
udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, 
če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 
metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami 
poteka za stekleno pregrado. Uporaba zaščitne maske ni 
obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik. 
Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje 
rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov 
alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma 
izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu 
v tak prostor.

146. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 146. dopisni seji z izdajo Odloka o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji spros-
tila izvajanje določenih dejavnosti do 23. decembra. 
Odločila je tudi, da organi državne uprave v času od 
24. decembra 2020 do 4. januarja 2021 opravljajo samo 
nujne naloge.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Odlok je omogočal sproščanje izvajanja določenih deja-
vnosti, zato se v vseh statističnih regijah med nove izjeme 
od prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji dodajo: 
•	 drevesnice in vrtnarije,

•	 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično 
blago,

•	 storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja,
•	 storitev nege hišnih ljubljenčkov,
•	 individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 

storitve.
V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-
kraška in Gorenjska, v katerih je epidemiološka slika boljša, 
pa se dodatno sproščajo tudi:
•	 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tekstil,
•	 knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z 

drobno galanterijo in darilnim programom,
•	 specializirane prodajalne z otroškim programom,
•	 storitve nepremičninskega posredovanja.

Opravljanje nujnih nalog organov državne 
uprave med 24. 12. 2020 in 4. 1. 2021
Vlada RS je odločila, da organi državne uprave v času od 
24. decembra 2020 do 4. januarja 2021 opravljajo samo 
nujne naloge.
Vlada RS je naložila predstojnikom organov državne up-
rave, da določijo nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo 
v obdobju med 24.12.2020 in 4.1.2021 izvajali nujne 
naloge, pri čemer je treba zagotoviti, da javni uslužbenci 
nujne naloge izvajajo kot delo na domu. Zgolj v izjemnih 
primerih, ko teh nalog ni možno izvajati zunaj delovnega 
mesta oziroma na domu, javni uslužbenec nujne naloge 
lahko izvaja na delovnem mestu.
Kot nujne naloge so se štele:
•	 naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov,
•	 naloge, povezane z varstvom človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin,
•	 naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje 

in zdravje ljudi, za okolje, za javni red in mir, za javno 
varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek 
hujše gospodarske škode,

•	 naloge nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in 
delovanja države.

Celoten povzetek 146. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/146._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_17._12._2020.pdf
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147. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 147. dopisni seji izdala Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem 
času, Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2, Odlok o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2, spremembe Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter dala soglasje k 
Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za leto 2020.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji v prazničnem času
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. 
novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno 
prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, 
razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotav-
ljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne 
za zagotavljanje varnosti in zdravja v med-prazničnem 
obdobju.
S predlaganim odlokom se glede na do sedaj veljavni odlok 
na območju celotne Slovenije zmanjšuje število izjem na 
naslednje dejavnosti:
•	 prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za 

osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje 
prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

•	 lekarne,
•	 prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopeds-

kimi pripomočki,
•	 kmetijske prodajalne,
•	 bencinske servise,
•	 finančne storitve,
•	 pošto,
•	 dostavne službe,
•	 dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 

kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo 
en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru 

prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik 
male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih sto-
ritev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena 
mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni 
mogoče prezračiti,

•	 individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 
storitve,

•	 osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alko-
holnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen 
minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri 
čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih 
površinah ni dovoljeno,

•	 druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Za čas praznikov so bile določene izjeme glede omejitve 
prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med 
občinami in regijami za namen obiska je bilo  tako 
dovoljeno v obdobju:
•	 od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 

do 20. ure,
•	 od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 

do 20. ure.
Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh 
gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne 
štejejo osebe, mlajše od 15 let.
Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v 
veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja 
in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 
21. in 6. uro).
Celoten povzetek 147. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

151. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 151. dopisni seji sprejela Odlok o 
dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji, Odlok o spremembi Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v 
Republiki Sloveniji, Odlok o spremembah in dopol-
nitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim uporabnikom 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/147._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_22._12._2020.pdf
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v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasnih ukrepih 
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2.

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je 16. 
novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno 
prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, 
razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavl-
janje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za 
zagotavljanje varnosti in zdravja.
V času od vstopa veljavnosti odloka so bile identificirane 
potrebe po izvajanju določenih dodatnih dejavnosti, ki 
so potrebne za delovanje družbe, njihova narava dela pa, 
upoštevaje omejitve iz odloka, omogoča njihovo kon-
trolirano izvajanje in zagotavljanje ustreznih ukrepov za 
preprečitev širjenja okužb.
Tako se z zadevnim odlokom dopolnjujejo naslednje de-
javnosti, ki se jih umešča med izjeme:
•	 tržnice s hrano, 
•	 trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
•	 storitve frizerskih salonov.

Ta odlok velja do vključno 4. januarja 2021.

Odlok o spremembi Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji
S predlogom odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o 
začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svo-
bode v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno epidemijo 
nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko 
situacijo v državi vlada ocenjuje, da je treba podaljšati 
omejitve iz navedenega odloka do 5. januarja 2021.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih 
in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji
Podaljšuje se veljavnost Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji. Glede na razglašeno 

epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno 
epidemiološko situacijo v državi vlada ocenjuje, da je 
treba podaljšati ukrepe iz navedenega odloka do 5. januarja 
2021.
Kot izjema od prepovedi ponujanja kulturnih in kin-
ematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom 
v Republiki Sloveniji, in sicer v muzejih in galerijah, se 
dodaja statistična regija Primorsko-notranjska, saj to 
upravičuje število okuženih v zadevni statistični regiji.

Podaljšanje veljavnosti Odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 do 8. 
januarja 2021
Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter 
obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v 
zaprt javni prostor. Uporaba zaščitne maske je obvezna 
pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih 
oziroma prostorih.
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in 
zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če 
ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, 
in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem 
vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov 
istega gospodinjstva.
Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga 
pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine 
pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto up-
orabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen 
ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte 
površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo 
tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške 
naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.
Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
•	 otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
•	 učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno 

ko so v matičnem oddelku,
•	 vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih 

otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda 
osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z 
otroki oziroma učenci,

•	 višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za 
zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

•	 osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je 
zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.



39

December 2020

Za te izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so 
objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, 
gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko 
začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno raz-
daljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija 
s temi osebami poteka za stekleno pregrado.
Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski 
znakovni jezik.
Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje 
rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov 
alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma 
izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu 
v tak prostor.

152. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 152. dopisni seji soglašala s pred-
logi dopolnitev k Zakonu o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19.
Z dopolnitvami se v nekaterih členih dodajajo vsebinske 
spremembe. Med drugim se dodaja, da se dijaškim domo-
vom, ki od 1. junija 2020 izvajajo storitve v omejenem 
obsegu zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja 
okužb s koronavirusom in teh storitev uporabnikom ne 
zaračunavajo, do 31. marca 2021 iz proračuna Republike 
Slovenije krijejo stroški tekočega delovanja. Dodaja se, da 
so do dodatka za neposredno delo z bolniki s covidom-19 
upravičeni tudi dijaki in študenti v višini 30 odstotkov 
urne postavke osnovnega plačila.
Z dopolnitvijo je upravičenec do enkratnega solidarnos-
tnega dodatka v višini 50 evrov za otroka eden od staršev 
ali druga oseba za vsakega otroka, za katerega je upravičen 
do otroškega dodatka za mesec november 2020, doda se 
tudi, da se dodatek za nego otroka v času trajanja epidemije 
poveča za znesek 100 evrov. Do enkratnega solidarnostnega 
dodatka za novorojence pa so upravičeni starši za otroka, 
rojenega od vključno 1. januarja 2020 do eno leto po 
koncu epidemije.

153. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 153. dopisni seji sprejela mnenje o 
zahtevi za oceno ustavnosti 52. člena Zakona o 

interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19, izdala Sklep o podaljšanju 
ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19, ki davčnim zavezancem omogočajo lažje iz-
polnjevanje davčnih obveznosti, razporedila določena 
sredstva državnega proračuna.

Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 52. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19
Ustavno sodišče Republike Slovenije 15. decembra 
2020 Državnemu zboru Republike Slovenije posredo-
valo zahtevo za oceno ustavnosti 52. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) in 
predlog za začasno zadržanje izvajanja zakona in abso-
lutno prednostno obravnavo. Državni zbor RS je navedeno 
zahtevo posredoval Vladi RS v mnenje z vidika izvršilne 
oblasti. Vlada RS podaja mnenje, da niso podane procesne 
predpostavke za obravnavo zahteve za ocene ustavnosti 
in Ustavnemu sodišču RS predlaga, da zahtevo zavrže. 
Podredno pa Ustavnemu sodišču predlaga, da predlog 
pobudnika za začasno zadržanje zavrne in pobudo kot 
očitno neutemeljeno zavrne.
Za vsebinsko obravnavo zahteve morajo biti izpolnjene 
procesne predpostavke, ki jih določa Zakon o ustavnem 
sodišču (ZUstS). Ta v prvem odstavku 24.b člena določa, 
da mora zahteva med drugim vsebovati navedbo razlogov 
neskladnosti z Ustavo. V skladu z ustaljeno ustavnosodno 
presojo to pomeni, da mora predlagatelj jasno navesti, v 
čem je protiustavnost izpodbijanega predpisa, kar pomeni, 
da mora navesti, s katero določbo Ustave je izpodbijani 
predpis v neskladju in razloge za tak očitek. Očitane pro-
tiustavnosti predpisa ni mogoče utemeljiti zgolj s trditvijo, 
da je predpis protiustaven. Zahteve tudi ni mogoče ute-
meljiti z navedbami o protiustavnem oziroma nezakonitem 
ravnanju posameznih subjektov. Od vseh navedb zahteva 
ne vsebuje nobene pravno upoštevne trditve v skladu z 
zgoraj pojasnjenimi izhodišči ustavnega spora, ki se ga 
poslužuje predlagatelj.
Kršitve prvega odstavka 90. člena Ustave, ker Državni zbor 
40.000 volivcem ni omogočil uveljaviti njihove pravice   
zahtevati razpis referenduma zoper zakon, ki ne ureja nu-
jnih ukrepov za zagotovitev obrambe države, varnosti ali 
odprave posledic naravnih nesreč, pa ni mogoče uveljavljati 
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na podlagi petega odstavka 21.a člena ZRLI, temveč ob 
izpolnjevanju procesnih predpostavk za vložitev običajne 
pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona 
v skladu z ZUstS. Za tak primer pa v obravnavani zadevi 
ne gre. Če bi Ustavno sodišče vloženo zahtevo kljub temu 
obravnavalo kot pobudo, pa vlada iz previdnosti navaja, da 
pobudnik ni izkazal pravnega interesa za presojo izpodbi-
jane zakonske določbe. Prav tako pa gre za nujno naravo 
izpodbijane ureditve.

Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. 
člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19
Sprejet Sklep davčnim zavezancem omogočajo lažje iz-
polnjevanje davčnih obveznosti. Glede na to, da so zaradi 
epidemioloških razmer še vedno omejene nekatere gospo-
darske dejavnosti, zaradi česar se davčni zavezanci soočajo 
s težavami pri pridobivanju prihodka ter plačilu davčnih 
obveznosti, je vlada podaljšala veljavnosti ukrepov iz 67. 
in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 
posledic drugega vala epidemije COVID-19.
Davčnim zavezancem se s temi ukrepi daje možnost lažjega 
izpolnjevanja davčnih obveznosti. Podaljšujejo se možnosti 
odloga oziroma obročnega plačila davka, prispevkov, 
akontacij davka in davčnega odtegljaja. Za čas odloga in 
obročnega plačila se davčnemu zavezancu ne zaračunajo 
obresti. 

Razporeditev določenih sredstev državnega 
proračuna
Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri 
omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 določa 
izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence zaradi 
izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin. 
Upravičenke oziroma upravičenci do solidarnostnega 
dodatka za upokojence so osebe s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki so uživalke oziroma uživalci poko-
jnin, katerih pokojnina znaša 714 evrov ali manj. Vlada je 
zato razporedila pravice porabe v višini 75 milijonov evrov 
na novo proračunsko postavko Solidarnostni dodatek za 
upokojence - ZIUPOPDVE - COVID-19 pri Ministrstvu 
za finance.
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada 
razporedila 572 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za 
plačilo davka na dodano vrednost. MGRT bo na podlagi 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 izvedlo ukrep 
zagotovitve zaščitnih mask za samozaposlene ter mikro 
podjetja z 1 do vključno 4 zaposlenimi, ki se kot pravna 
ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri 
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 bo 
gospodarski minister odločil o uporabi do 5 milijonov 
zaščitnih mask na zalogi Zavoda RS za blagovne rezerve za 
splošno uporabo, za namene zajezitve širjenja COVID-19 
v podjetjih. Za izvedbo ukrepa je potrebno zagotoviti sred-
stva za plačilo davka na dodano vrednost v višini 572 tisoč 
evrov, ki se skladno z Zakonom o interventnih ukrepih 
za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

154. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 154. dopisni seji izdala Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil, Odlok o začasni prepovedi ponu-
janja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji, odločila o prerazporeditvi pravic 
porabe

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem 
odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji naslednjih 
dejavnosti:
•	 gospodarskim družbam, javnim in zasebnim 

izobraževalnim zavodom in drugim pravnim os-
ebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom 
posameznikom začasno prepove izvajanje dejavnosti 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

•	 pravnim osebam in samostojnim podjetnikom 
posameznikom začasno prepove izvajanje programa 
dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, pro-
grama dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in 
programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja iz-
vajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov 
začetnikov in za varno vožnjo;
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•	 pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje 
začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za 
prevoz nevarnega blaga, usposabljanj in preizkusov 
znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike 
motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposa-
bljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, 
preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni 
usposobljenosti upravljavca prevozov, osnovnih stro-
kovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti 
spremljevalcev izrednih prevozov, osnovnih strokovnih 
usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cest-
ninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopol-
njevanj cestninskih nadzornikov;

•	 Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
začasno prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih 
usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in 
strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocen-
jevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj 
ocenjevalcev na vozniškem izpitu, osnovnega in ob-
dobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja us-
posobljenosti presojevalcev varnosti cest, edukacijskih 
in psihosocialnih delavnic, preventivnih programov, 
kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih 
krajih ter vozniških izpitov.

Hkrati se določa, da začasna prepoved ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
•	 pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, 

ki izvajajo naloge tehnične službe, strokovne orga-
nizacije in pooblaščene registracijske organizacije s 
področja motornih vozil;

•	 pooblaščene organizacije, ki izvajajo postopke in naloge 
v tahografskih delavnicah, redne in vmesne preglede 
cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o 
brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, če je pri 
ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen 
najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa 
higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe 
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni 
strani NIJZ.

Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, 
teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena 
tega odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 
do vključno 8. januarja 2021, podaljša do vključno 28. 
februarja 2021.

Ta odlok začne veljati 2. januarja 2021 in velja sedem dni.

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

osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje 
prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

•	 lekarne,
•	 prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopeds-

kimi pripomočki,
•	 kmetijske prodajalne,
•	 bencinske servise,
•	 finančne storitve,
•	 pošto,
•	 dostavne službe,
•	 dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, 

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

•	 individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske 
storitve,

•	 osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alko-
holnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen 
minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri 
čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih 
površinah ni dovoljeno,

•	 druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in 
zdravja,

•	 tržnice s hrano,
•	 trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
•	 storitve frizerskih salonov.

Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje 
blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne 
omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi 
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in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo 
gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. 
Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih 
odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi obvladovanja epidemije 
COVID-19.
Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se iz-
vaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom, ostaja pri omejitvi 30 kvadratnih metrov na 
posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni pros-
tor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 
10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico. Poleg tega 
morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov 
na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati 
pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih 
metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega 
centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke.
Ta odlok je začel veljati 31. decembra 2020 in velja sedem 
dni.

Odlok o dopolnitvi in spremembah 
Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19
Začasni ukrep določa pravico zavarovanih oseb do 
sanitetnega prevoza zaradi zmanjšanega obsega izvajanja 
linijskega prevoza potnikov, stalnega izven linijskega pre-
voza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega 
železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na 
ozemlju Republike Slovenije. Okrnjena dostopnost do 
javnega potniškega prometa zavarovanim osebam otežuje 
prihod k izvajalcu zdravstvene dejavnosti, prevoz z osebnim 
avtomobilom s strani tretje osebe pa je lahko škodljiv zaradi 
morebitne okuženosti, pri čemer prevoza zavarovanih 
oseb z osebnim avtomobilom tudi ni mogoče določiti 
kot pogoja za uveljavljanje pravice do sanitetnega prevoza.

Prerazporeditev pravic porabe
Med drugim se Ministrstvu za infrastrukturo razporeja 
sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 987.285 
evrov, in sicer za nadomestila stroškov izvajalcem mest-
nega prometa. Imetniki licence za izvajanje (mestnega) 
prevoza potnikov so namreč skladno s 120. členom 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo po-
sledic COVID-19 upravičeni do nadomestila stroškov, ki 
so jih imeli v času veljavnosti odloka o začasni prepovedi 

in omejitvah javnega prevoza potnikov v Slovenji. Od 16. 
marca 2020 do 11. maja 2020 namreč niso izvajali prevoza 
potnikov.

155. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 155. dopisni seji sprejela spremembe 
Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, Odlok 
o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega 
uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, 
Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponu-
janja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji ter določila cene 
objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije 
za leto 2021.

Spremembe Uredbe o namenitvi dela 
dohodnine za donacije
S spremembami uredbe se podaljšuje rok za vložitev 
zahteve za namenitev dohodnine za upravičence za leto 
2020, in sicer je nov rok za vložitev zahteve do 31. maja 
2021.
Z uredbo se prestavlja tudi rok, do katerega Finančna 
uprava Republike Slovenije nakaže donacije upravičencem 
do donacij, in sicer se rok predstavlja iz 20. januarja na 
31. januar oziroma iz 20. septembra na 30. september.

Odlok o spremembi Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji 
Z odlokom se podaljšuje veljavnost Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20 in 
198/20). Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bo-
lezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v 
državi vlada ocenjuje, da je treba omejitve iz tega odloka 
podaljšati do 12. januarja 2021.

Odlok o spremembi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji
Z odlokom se podaljšuje veljavnost Odloka o začasni pre-
povedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 190/20 in  198/20). Glede na razglašeno epidemijo 
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nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko 
situacijo v državi vlada ocenjuje, da je treba ukrepe iz na-
vedenega odloka podaljšati do 12. januarja 2021.

Cenik objav in preklicev za leto 2021 v 
glasilu Uradni list Republike Slovenije
Cene objav in preklicev za leto 2021 so enake cenam, ki 
veljajo za leto 2020, z izjemo spremenjene cene za objave 
do vključno 100 strani, kjer je cena višja za 2,25 % oziroma 
1,12 EUR/stran brez DDV.

156. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 156. dopisni seji sprejela več odlo-
kov z ukrepi za zajezitev epidemije covid-19. V prvih 
dneh januarja se odpirajo šole in zavodi za izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. Tudi v prihodnje so še 
prepovedani športna rekreacija in treningi, a z nekaj 
izjemami. Vožnja z žičniškimi napravam oz. smučanje 
je s 1. 1. 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni 
test na covid-19. Vlada je določila tudi nove izjeme 
za prehod meje brez testa PCR in karantene, na petih 
mejnih prehodih tudi testiranje s hitrimi antigenskimi 
testi. Podaljšala je ukrepe o začasni omejitvi gibanja 
in zbiranja ter izdala Uredbo o izvajanju presejalnih 
programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih 
Odlok je vsebinsko enak veljavnemu odloku z izjemo, 
da od 5. januarja ni več prepovedano zbiranje ljudi v 
osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami.
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samo-
stojnih visokošolskih zavodih, in sicer v: 
•	 vrtcih,
•	 osnovnih šolah,
•	 glasbenih šolah,
•	 srednjih šolah,

•	 višjih strokovnih šolah,
•	 dijaških domovih, razen v primeru dijakov in 

študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih 
razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, 
in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca 
mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno 
zaščito,

•	 organizacijah za izobraževanje odraslih,
•	 študentskih domovih, razen v primeru študentov, 

ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in 
študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih 
profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih 
razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, 
ter

•	 univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja za:
•	 zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena in posameznike, 

ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi 
(na primer podjemne ali avtorske pogodbe),

•	 člane organov zavodov iz prejšnjega člena,
•	 vrtce, v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno 

varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva 
ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči 
župan občine na območju katere vrtec izvaja dejavnost.

•	 osnovne šole za izvajanje prilagojenega izobraževalnega 
programa devetletne osnovne šole z nižjim izobraz-
benim standardom in posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja.

Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in sa-
mostojni visokošolski zavodi iz 1. člena tega odloka morajo 
pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice 
ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z viru-
som SARS-CoV-2.
Ta odlok začne veljati 5. januarja 2021 in velja sedem 
dni. Vlada preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka 
na podlagi strokovnih mnenj.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov
Z njim se zaradi razglašene epidemije zameji izvajanje 
športnih programov opredeljenih v Zakonu o športu. 
Prepove se vsa športna rekreacija in proces športne vadbe 
– trening. Izjeme so vrhunski in perspektivni športniki, 
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registrirani športniki v mlajših starostnih kategorijah in 
poklicnim športnikom. 
Odlok začne veljati 4. januarja 2021 in velja sedem dni.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije
Dne 23. decembra 2020 je bil v Uradnem listu RS objav-
ljen Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 
potnikov na ozemlju Republike Slovenije, s katerim je bila 
v 3. členu določena prepoved obratovanja vseh žičniških 
naprav za prevoz oseb do 1. januarja 2021, po tem datumu 
pa dovoljeno obratovanje žičniških naprav upoštevaje 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testi-
ranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na 
vstopni točki na smučišče. Vožnja z žičniškimi napravam 
oz. smučanje je s 1. januarjem 2021 dovoljena osebam, 
ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v 
Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 
12. leta starosti v spremstvu staršev. Odlok v četrtem 
odstavku istega člena določa, da omejitev iz tega člena 
ne veljajo v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, 
zaščite in reševanja.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu 
brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve 
negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 
se od 2. januarja 2021 dovoli za pet novih izjem, in 
sicer:
1. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v 

Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po oprav-
ljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena 
mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi 
njen skrbnik, če potujeta skupaj;

2. državljanu države članice Evropske unije ali schengen-
skega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske 
unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal 
varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 
oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in 
stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost 
za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača 
v roku 12 ur po prehodu meje;

3. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj 
z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno 
na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko 
Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži 
negativen test ali uveljavlja eno od 12 izjem);

4. športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki 
so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje 
športne dejavnosti, in športnemu sodniku, športnemu 
delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za 
namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi 
testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat 
testiranja negativen;

5. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, polici-
je, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne pre-
voze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic 
elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 
48 urah po prehodu meje.

Še vedno velja, da se osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem 
seznamu, napoti v karanteno, razen če predložijo negativni 
izvid testa PCR. Ta ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema 
brisa (če čas odvzema brisa ni naveden, pa od časa na 
negativnem izvidu testa. Veljajo le testi PCR, opravljeni v 
državi članici EU ali schengenskega območja.
Uvaja se testiranje s hitrim antigenskim testom na 
določenih mejnih prehodih. Če oseba, ki prihaja iz rdeče 
države in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu pa 
ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od 
12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so 
zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim 
testom. Ti mejni prehodi so:
•	 Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,
•	 mejni prehod Obrežje,
•	 mejni prehod Gruškovje,
•	 mejni prehod Metlika,
•	 mejni prehod Središče ob Dravi,
•	 mejni prehod Jelšane.

Osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom 
in je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez 
napotitve v karanteno na domu. Osebi, ki testiranja s 
hitrim antigenskim testom ne opravi ali je rezultat testi-
ranja pozitiven, se vstop zavrne, če je državljan tretje države 
na nenujnem potovanju. Ostalim osebam, katerih rezultat 
testiranja je pozitiven ali se ne želijo testirati, se vstop dovoli 
in se jih napoti v karanteno na domu.
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Odlok o spremembi  Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-
CoV-2 
Veljavnost ukrepov se podaljšuje za nadaljnjih sedem dni 
do vključno 11. januarja 2021.

10  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

52. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 52. izredni seji, ki je potekala 
7. 12. 2020 z 81 glasovi za in nobenim proti potrdili 
dolgo pričakovani Zakon o finančni razbremenitvi 
občin (ZFRO), ki občinam prinaša tako finančne kot 
administrativne razbremenitvi.
ZFRO prinaša občinam tako finančne kot administrativne 
razbremenitve. Prinaša več kot 70 mio evrov prihrankov, 
in sicer:
•	 19, 485 mio evrov za plačila obveznega zdravstvenega 

zavarovanja za otroke do 18.leta starosti, ki se šolajo  in 
niso zavarovani kot družinski člani  in  za brezposelne 
osebe državljane RS in tujce ki jim je priznana pravica 
do denarne socialne pomoči  

•	 7, 9 mio evrov za financiranje družinskega pomočnika 
prevzame država, zmanjšanje stroškov občin, 

•	 3 mio evrov za financiranje mrliško pregledne službe 
se prenese z občin na državo 

•	 6,05 mio evrov za sofinanciranje občin z romskim 
prebivalstvom v višini postopoma v štirih letih,

•	 25,9 mio evrov zaradi uveljavitve polne višina 
nepovratnih sredstev za financiranje investicij,

•	 5,5 mio evrov sredstev za subvencioniranje neprofitnih 
najemnin prosilcem, 

•	 1,9 mio evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega 
zavarovanja na državo.

Z vztrajnostjo in večkratnimi utemeljevanji je Združenje 
občin Slovenije doseglo, da se v predlog zakona končno 
vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju 
občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri 
črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav 
tako se odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju 
investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 
6% primerne porabe. Gre za pomemben dosežek, za kat-
erega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let. 
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53. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 53. izredni seji, ki je potekala 
od 14. 12. 2020 do 17. 12. 2020 med drugim sprejeli 
novelo Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, 
Zakon o obravnavi otrok in mladostnikom s čustvenimi 
in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in 
izobraževanju ter Zakon o davku na motorna vozila. 
Poslanke in poslanci pa so tudi odločili, da je predlog 
Zakona o nacionalnem demografskem skladu primeren 
za nadaljnjo obravnavo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 
(ZŽNPO-C)
Poslanke in poslanci so z 77 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
žičniških napravah, s katerim se bo med drugim vzpostavila 
pravna podlaga za državno ali občinsko sofinanciranje 
stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo tovrstnih 
naprav.
Država in občine bodo lahko sofinancirale obratovanje, 
vzdrževanje in izgradnjo žičniških naprav, sredstva pa se 
bodo upravljalcem dodelila na podlagi javnega razpisa. Do 
sofinanciranja bodo upravičeni upravljalci tistih žičniških 
naprav, ki s prihodki od prodanih vozovnic ne pokrivajo 
stroškov obratovanja in vzdrževanja.
Potrebna sredstva za te namene je državni sekretar na 
ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič razpravi ocenil 
na 1,7 milijona evrov letno.
Zakon je potreben tudi zaradi uskladitve s spremenjenim 
pravnim redom EU na področju žičniških naprav, med 
novostmi pa so še prenos pristojnosti izdaje odločb o 
določitvi organov za ugotavljanje skladnosti z gospodar-
skega na infrastrukturno ministrstvo ter ukinitev zahteve 
za imenovanje namestnika vodje obratovanja za manjša 
smučišča.

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikom 
s čustvenimi in vedenjskimi težavami 
in motnjami v vzgoji in izobraževanju 
(ZOOMTVI)
Poslanke in poslanci so s 84 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli Zakon o obravnavi otrok in mladostnikom s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in 

izobraževanju, ki opredeljuje preventivo in določa pomoč 
od ugotovljene otrokove težave naprej.
Zakon sistemsko ureja delovanje vzgojnih zavodov, ki 
bodo po novem strokovni centri za celovito pomoč na 
posameznem območju. Strokovni centri bodo zagotavljali 
preventivne dejavnosti, tako da bodo nudili pomoč otro-
kom v rednih vrtcih in šolah. Izvajali bodo različne oblike 
dela z otroki in mladostniki, nameščenimi v strokovnih 
centrih, in nudili podporo po odpustu iz institucionalne 
namestitve.

Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1)
Poslanke in poslanci so s 43 glasovi za in 17 proti sprej-
eli Zakon o davku na motorna vozila, s katerim se bo 
obdavčitev motornih vozil preoblikovala tako, da bo 
namesto prodajne cene odločilna okoljska komponenta. 
Hkrati se bo ukinil davek na luksuzne avtomobile in uvedle 
nekatere administrativne poenostavitve. Spremembe bodo 
veljale od 1. januarja 2021.

Predlog Zakona o nacionalnem 
demografskem skladu
Poslanke in poslanci so z 48 glasovi za in 36 proti s 
sklepom potrdilI, da je predlog Zakona o nacionalnem 
demografskem skladu primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Finančni minister Andrej Šircelj je v torkovi razpravi v 
DZ spomnil, da v Sloveniji pokojninska blagajna zbere 17 
odstotkov manj sredstev letno, kolikor znašajo odhodki 
za pokojnine. Ta manjkajoča sredstva nadomesti državni 
proračun, v letu 2019 približno milijardo evrov.
Vlada s predlogom zakona predlaga zagotovitev čim večjega 
premoženja sklada z lastniško in upravljavsko konsolidacijo 
kapitalskih naložb, akumulacijo premoženja sklada v višini 
40 odstotkov dividend in 60 odstotkov kupnin, plačevanje 
40 odstotkov dividend in 40 odstotkov morebitnih kupnin 
v pokojninsko blagajno, zagotavljanje sredstev za sofinan-
ciranje ukrepov družinske politike v višini 10 odstotkov 
dividend in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje politike 
za skrb za starejše v višini 10 odstotkov dividend.
Celoten povzetek 53. izredne seje Državnega zbora RS je 
na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_DRZAVNEGA_ZBORA/53._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_18.12.2020.pdf
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54. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 54. izredni seji, ki je potekala 
od 18. 12. 2020, s 55 glasovi za in 26 proti zavrnili 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D). Za sprejem je 
bila potrebna dvotretjinska večina vseh poslancev - 60 
glasov.
Sprememba volilne zakonodaje je nujna, saj je ustavno 
sodišče ugotovilo, da je ta neustavna v delu, ki govori o 
določitvi volilnih okrajev. Zakonodajalcu je postavilo tudi 
dveletni rok za izpolnitev odločbe, ki poteče v ponedeljek. 
Ker predlog za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega 
glasu tudi to pot ni prejel potrebne večine, je sicer 
pričakovati vložitev predloga za spremembe meja volilnih 
okrajev, ki je druga pot za implementacijo ustavne odločbe. 
Za sprejetje tega predloga pa je potrebnih 46 poslanskih 
glasov. Po mnenju predlagateljev zavrnjene novele zakona 
o volitvah v DZ je takšna pot manj ustrezna. Opozorili so, 
da predloga za preoblikovanje okrajev sploh še ni v DZ. 
Morebitne volitve, ki bi nastopile po ponedeljku, ko se 
izteče rok za implementacijo ustavne odločbe, pa bi bile 
postavljene pod vprašanje legitimnosti.
Predlagatelji so poudarjali, da bi z ukinitvijo okrajev in 
uvedbo preferenčnega glasu, volivci dobili večji vpliv na 
izvolitev posameznih poslancev, s tem pa bi se po njihovem 
prepričanju povišala tudi volilna udeležba in zaupanje v 
politiko. Opozorili so še, da so o predlogu opravili zelo 
dolgo razpravo ter upoštevali pripombe skoraj vseh strank 
in je zato najboljši možni kompromis.
Eden glavnih očitkov nasprotnikov predloga pa je bil, da 
bi ukinitev volilnih okrajev prinesla večjo centralizacijo. 
Predlog bi sicer prinesel nekaj več možnosti izbire znotraj 
posameznih list, a je prednost treba dati enakopravni 
zastopanosti in skladnemu regionalnemu razvoju. 

55. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 55. izredni seji, ki je potekala 
29. 12. 2020 s 50 glasovi za in 7 proti sprejeli Zakon 
o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 oziroma sedmi 
protikorona paket (#PKP7). 

Glavni cilj  zakona je omiliti in odpraviti posledice 
Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih 
razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. 
»Finančni učinek sedmega protikorona paketa po ocenah 
Ministrstva za finance znaša okoli 550 milijonov evrov,« je 
uvodoma dejal minister za finance mag. Andrej Šircelj, ki 
je predlog zakona podrobno predstavil že na seji Odbora 
za finance, kjer so poslanci z 11 glasovi za in dvema proti 
predlog podprli, naslednji dan pa je predlog zakona pred-
stavil tudi na plenarni seji Državnega zbora RS.
»Gospodarstvu bomo pomagali z namenskim premoženjem 
javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja, za za-
gotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih 
in srednje velikih podjetij pa bomo zagotovili finančna 
sredstva za ukrep garancij za bančne kredite ter zniževanje 
bančnih stroškov,« je pojasnil minister, ki je dodal, da bo 
vlada, zaradi  izpada dohodkov na področju turizma in 
gostinstva zagotovila poroštvo SID banki za kritje prve 
izgube ukrepa finančnega inženiringa.
PKP7 prinaša spremembe tudi na področju kritja fiksnih 
stroškov za podjetja, in sicer 1000 evrov mesečno na za-
poslenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 
30 do vključno 70 odstotkov in 2000 evrov mesečno na 
zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 
več kot 70 odstotkov.
S #PKP7 se uvaja tudi  začasno denarno nadomestilo 
plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto 
na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije, za osebe, 
ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, 
sklenjena za določen čas.
S predlogom zakona se tudi izboljšuje položaj širšega 
kroga upravičencev. Do solidarnostnega dodatka za upo-
kojence bodo upravičeni tisti katerih pokojnina znaša 714 
evrov ali manj, enkratni solidarnostni dodatek v višini 
150 evrov prejmejo študentje, s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, z zakonom pa se zagotavlja tudi en-
kratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vsakega 
otroka do 18. leta. Uvaja se tudi enkratni solidarnostni 
dodatek za novorojenčke v višini 500 evrov ob rojstvu 
otroka, ki jo bodo deležni starši za otroka rojenega od 
1.1.2020 do eno leto po koncu epidemije. 
Za izboljšanje socialnega položaja ranljivih skupin oseb na 
podeželju, ki imajo nizke dohodke, se določi izplačilo en-
kratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. 



48

December 2020

Upravičenci morajo biti stari vsaj 65 let in biti  nosilci 
oziroma člani kmetije.
S #PKP7 se uvede tudi dodatek za študente in dijake za 
neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19.
Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni 
presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplačal 
krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila 
davkov in prispevkov. 
Prav tako pa se prostovoljnim gasilskim društvom zaradi 
izpada prihodkov v letu 2020 zagotavlja nadomestilo iz-
pada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, 
skupne opreme in gasilskih vozil.

11  NOVICE ZDRUŽENJA

POBUDA OBČINAM - POTRES 
HRVAŠKA
Združenje občin Slovenije je 30. 12. 2020 podalo po-
budo vsem občinam v naši državi, da po svojih močeh 
pomagajo prizadetim v potresu na Hrvaškem. Rušilni 
potres na območju Petrinje je zahteval več smrtnih žrtev, 
poškodovanih je veliko ljudi, predvsem pa je nastala velika 
materialna škoda, poškodovane ali celo uničene so številne 
javne ustanove, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice in 
stanovanjski objekti.
Prekinjena je elektrika, dobava vode, telefonija in drugi 
nujni infrastrukturni objekti. Na pomoč so pristopile 
številne države, organizacije in posamezniki.  Popotresna 
sanacija bo dolgotrajna in velik finančni zalogaj. V skladu z 
razmerami na terenu in ugotovljenimi sanacijskimi potre-
bami na sami infrastrukturi v prizadetih občinah  sta v 
organizacijo pomoči v Republiki Sloveniji  pristopili med 
drugim tudi Slovenska Karitas in Rdeči Križ Slovenije. 
Občinam smo podali pobudo, da skladno s svojimi 
zmožnostmi pomagamo lokalnim skupnostim v sosednji 
državi na način, da nakažejo denarna sredstva na posebej 
odprte račune pri Karitasu in Rdečem Križu.

SEDMI PROTIKORONSKI ZAKON 
VKLJUČUJE TUDI UKREPE ZA POMOČ 
PROSTOVOLJNIM GASILSKIM 
DRUŠTVOM
Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije koro-
navirusa. Ta namenja dodatno pomoč tudi slovenskim pro-
stovoljnim gasilskim društvom, ki so bila zaradi posledic 
epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe 
ob sicer redni del finančnih sredstev, zbranih predvsem s 
prostovoljnimi prispevki ter drugimi dejavnostmi in pri-
reditvami. Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomes-
tilo izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom za 
nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih 
vozil, in sicer:
•	 za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2000 

evrov, 
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•	 za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3000 
evrov,

•	 za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3500 
evrov,

•	 za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4000 
evrov,

•	 za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4500 
evrov.

Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje enote 
bodo prejela še dodatnih 1000 evrov.
Za nemoteno opravljanje operativnih nalog v prostovoljnih 
gasilskih društvih se na predlog Ministrstva za obrambo 
podaljša tudi veljavnost zdravniških spričeval operativnih 
gasilcev, katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer do 
30. septembra 2021. Tako bodo prostovoljnim gasilskim 
društvom vsaj delno povrnjeni prihodki, ki so jih zaradi 
epidemije letos izgubila.

KOHEZIJSKI KOTIČEK MESECA 
DECEMBRA 2020
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pripravilo 145. številko glasila Kohezijski e-kotiček, v 
kateri si lahko med drugim več preberete o:
•	 Čezmejnem projektu »Mala barka 2« 
•	 Aktualnih javnih razpisih
•	 Napovedanih razpisih
•	 Neposrednih potrditvah projektov
•	 Evropskem teritorialnem sodelovanju
•	 Aktualnih portalih in platformah 
•	 Aktualnih dogodkih 
•	 Itd.

12  KORISTNE INFORMACIJE

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA 
OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA 
EPIDEMIJE COVID-19 IMA POSLEDICE 
TUDI ZA UREJANJE PROSTORA
Ministrstvo za okolje in prostor nam je v vednost posre-
dovalo dopis, v katerem naslovnike seznanja, da je bil 
sprejet Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). 
ZIUOPDVE vsebuje določila, ki imajo posledice tudi za 
postopek sprejemanja prostorskih aktov, kot ga določa 
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-2). V 99. členu je določeno, 
da ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka 
278. člena ZUreP-2 občini ni treba ob prvih spremem-
bah občinskega prostorskega načrta določiti ureditvenih 
območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, 
kadar se ne predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih 
zemljišč v obsegu več kot 10 ha. Določbe veljajo tudi za 
spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov, 
za katere je občina že pred uveljavitvijo tega zakona sprejela 
sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta na pod-
lagi ZUreP-2. Navedena izjema velja za tiste spremembe 
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, za katere 
občina sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta do 31. decembra 2021.
Nadalje 100. člen ZIUOPDVE določa, da se ne glede na 
določbe ZUreP-2 javna razgrnitev in obravnava prostor-
skih aktov v času epidemije COVID-19 lahko izvedeta 
s sodelovanjem zainteresirane javnosti tudi na daljavo s 
pomočjo elektronskih sredstev.

ANKETA O TRANSPARENTNOSTI 
PRORAČUNA
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli povabilo 
za sodelovanje pri anketi o transparentnosti proračuna. 
Namreč maja 2021 bo v Ljubljani potekala letna konfer-
enca NISPAcee (The Network of Institutes and Schools 
of Public Administration in Central and Eastern Europe). 
Na fakulteti bi radi proučili, kakšne možnosti ima javnost 
v Sloveniji, da se seznani z vsebinami, ki se financirajo iz 

https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/december-2020-kohezijski-e-koticek.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3096/
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javnih sredstev ter kako bi lahko na drugi strani izboljšali 
oceno Open Budget Index-a, ki jo Sloveniji na tem 
področju prisodi International Budget Partnership na 
podlagi dostopnosti proračunskih dokumentov.
V ta namen so pripravili kratko anketo, ki vam bo vzela 5 
minut časa. Anketo lahko izpolnite do 15.1.2021, dos-
topna pa je TU.

OBVESTILO O SPREMEMBAH UREDBE 
O DELOVNI USPEŠNOSTI IZ NASLOVA 
POVEČANEGA OBSEGA DELA ZA 
JAVNE ULUŽBENCE
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v 
katerem nas seznanjajo o spremembah novele Uredbe o 
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za 
javne uslužbence.
V 2. členu uredbe, ki spreminja 4. člen, se jasno določa, 
v kakšnem odstotku od osnovne plače se lahko izplača 
delovna uspešnost zaradi nalog, ki so opravljene v 
povečanem obsegu tako pri opravljanju rednih nalog ali 
projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega 
načrta uporabnika proračuna, kot pri opravljanju nalog 
iz naslova posebnega projekta, ki ga določi vlada. Pri tem 
se ne spreminja do sedaj veljavna ureditev, ki določa, da 
je za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela pri opravljanju rednih nalog proračunskega 
uporabnika ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega 
finančnega načrta uporabnika proračuna (1. točka prvega 
odstavka 2. člena uredbe), dopustno javnemu uslužbencu 
izplačati največ 20 odstotkov osnovne plače.
Se pa v drugem odstavku spremenjenega 4. člena izrecno 
določa, da lahko višina delovne uspešnosti v primeru 
opravljanja povečanega obsega dela v okviru sodelovanja 
pri izvajanju posebnega projekta, ki ga določi Vlada 
Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so 
zagotovljena dodatna sredstva (2. točka prvega odstavka 
2. člena uredbe), znaša največ 30 odstotkov osnovne plače.
V novem tretjem odstavku 4. člena se izrecno tudi določa, 
da se ti dve izplačili medsebojno ne izključujeta. Najvišje 
možno izplačilo iz obeh naslovov torej lahko znaša 50 
odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca mesečno.
Direktorje se glede najvišjega možnega odstotka delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela izenačuje 
s preostalimi javnimi uslužbenci. Izenačitev velja tako 

glede opravljanja rednih nalog delodajalca ali projekta, 
načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta up-
orabnika proračuna, za opravljanje katerih lahko prejmejo 
največ 20 odstotkov osnovne plače, kot tudi glede oprav-
ljanja nalog, vezanih na izvajanje posebnega vladnega 
projekta, za katere lahko prejmejo največ 30 odstotkov 
osnovne plače. Najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov 
pa lahko tudi za direktorje znaša 50 odstotkov njihove 
osnovne plače mesečno.
Navedeno pomeni, da dosedanja ureditev, ki je določala, 
da direktorji lahko prejmejo največ 10 odstotkov osnovne 
plače iz obeh naslovov skupaj, ne velja več. Upoštevaje, 
da se z novo ureditvijo direktorji glede višine dela plače 
za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega ob-
sega dela izenačujejo z ostalimi javnimi uslužbenci in 
novi 4. člen uredbe ne vsebuje več določbe glede višine 
delovne uspešnosti za direktorje in sklica na Uredbo o 
plačah direktorjev v javnem sektorju, kot je to določal 
drugi odstavek 4. člena veljavne uredbe, se zato v novem 
tretjem odstavku 1. člena uredbe z namenom večje jasnosti 
opredeljuje direktorje, za katere se uporablja ta uredba. In 
sicer so to direktorji kakor jih določa uredba, ki določa 
plače direktorjev v javnem sektorju1.
V pripravi so tudi spremembe Uredbe o enotni metodologiji 
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju2, 
s katerimi se bodo šifre za tovrstna izplačila uskladile z 
novo ureditvijo.
Od 1 .7. 2020 dalje za izplačilo delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih nalog ni več določene omejitve porabe sredstev iz 
prihrankov, ki je bila nazadnje določena na podlagi 5. člena 
Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni 
uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). Navedeno 
torej pomeni, da se od 1. 7. 2020 dalje za namen izplačila 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko 
namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega 
proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti 
javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali 
iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu 
uporabnika proračuna.

MESEČNO POROČILO O SOCIALNIH 
TRANSFERJIH
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je objavilo mesečno poročilo o socialnih 

https://1ka.arnes.si/a/6827
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prejemkih za mesec december 2020, ki jih izplačuje 
ministrstvo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati 
o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in 
oblikovanje politik.
Poročilo trenutno zajema 28 različnih socialnih transferjev, 
vključno z nadomestilom za brezposelnost, kar predstavlja 
večino izplačanih transferjev ministrstva. Podatki za leto 
2019 kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom, 
starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna 
pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna 
štipendija. V letu 2019 je skupni znesek izplačan za trans-
ferje, za katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 
milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov izplačujejo 
občine za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih 
storitev, družinskega pomočnika in subvencije najem-
nine. Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do 
posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, 
dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in 
državna štipendija.
Poročilo je na voljo TU.

OBVESTILO PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM O POTRDITVI 
OBRAZCA »IZPIS ODPRTIH POSTAVK – 
STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 
31. 12. 2020«
Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) bo 
proračunskim uporabnikom med 4. 1. 2021 in 8. 1. 2021 
posredovala po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet 
oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec 
»Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 
31. 12. 2020« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).
Na obrazcu je potrebno preveriti:
•	 stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 

31. 12. 2020,
•	 šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo 

poslovne knjige (premoženjska bilanca),
•	 davčno številko,
•	 matično številko in
•	 naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in potrjenega vrnete UJP 
najkasneje do 18. 1. 2021. Če se podatki ne ujemajo, jim 
hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

URSZR BO ORGANIZIRALA POSVETE, 
NA KATERIH BO PREDSTAVILA 
PRAVILNIK O IZDELAVI OCEN 
POŽARNE OGROŽENOSTI 
V Uradnem listu RS, št. 180/20, je bil objavljen Pravilnik 
o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki bo veljal od 19. de-
cembra 2020. Uprava za zaščito in reševanje bo za lastnike 
ali uporabnike stavb, delodajalce, upravnike, pooblaščene 
osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in stro-
kovno javnost organizirala videokonferenčne posvete, na 
katerih bo predstavila vsebino pravilnika s primeri izdelave 
ocene požarne ogroženosti za različne stavbe.
Udeležba na posvetu se pooblaščenim osebam za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom prizna kot strokovno 
izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.
Videokonferenčni posveti bodo potekali v naslednjih 
terminih:
•	 12. januarja 2021 od 10.00 do 11.30 ure - ocena požarne 

ogroženosti v večstanovanjskih stavbah. Prijave do 7. 
januarja 2021 oziroma zapolnitve prostih mest.

•	 19. januarja 2021 od 10.00 do 11.30 ure - ocena požarne 
ogroženosti v trgovskih stavbah in stavbah za storitvene 
dejavnosti (trgovski center, bencinski servis). Prijave 
do 14. januarja 2021 oziroma zapolnitve prostih mest.

•	 27. januarja 2021 od 10.00 do 11.30 ure - ocena požarne 
ogroženosti v izobraževalnih ustanovah (šole, vrtci) ter 
študentski dom. Prijave do 21. januarja 2021 oziroma 
zapolnitve prostih mest.

•	 4. februarja 2021 od 10.00 do 11.30 ure - ocena požarne 
ogroženosti v bolnišnicah in domovih  starejših 
občanov. Prijave do 1. februarja 2021 oziroma zapol-
nitve prostih mest.

•	 10. februarja 2021 od 10.00 do 11.30 ure - ocena 
požarne ogroženosti v industrijskih in skladiščnih 
stavbah. Prijave do 6. februarja 2021 oziroma zapol-
nitve prostih mest.

Prijavnica s soglasjem je dostopna TU.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Mesecna-porocila-MDDSZ/Decembrsko-mesecno-porocilo.docx
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3136/pravilnik-o-izdelavi-ocen-pozarne-ogrozenosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3136/pravilnik-o-izdelavi-ocen-pozarne-ogrozenosti
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Novice/prijavnica-s-soglasjem.docx
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PROGRAM JAVNIH DEL POMOČ 
PRI OMILITVI POSLEDIC EPIDEMIJE 
COVID-19 ZA 2021: DODATNI KADRI V 
SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH IN 
BOLNICAH
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno 
povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi 
posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto 
od 16. 12. 2020. Objavljeni program javnih del bo zago-
tavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih 
zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 950 oseb, 
razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov. 
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovan-
ja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga 
dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja. 
Objavljen program za leto 2021 pomembno zasleduje 
tudi cilj celostne skrbi za starejše, ki je tudi prioriteta 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Objavljeno javno povabilo je namenjeno spod-
bujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih 
delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje 
pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše 
občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invali-
dov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za 
usposabljanje ter drugih socialno varstvenih zavodih. Dela 
so vezana na izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih in 
podpornih življenjskih opravil, kot pomoč zaposlenemu 
strokovnemu kadru, med drugim tudi pri zagotavljanju 
pomoči pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s 
svojci uporabnikov. Opravilo ne bo smelo biti del cene 
oskrbe.
V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno 
brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo 
tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposlji-
vosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev 
ali več. Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena 
v javna dela najdlje do 31. 12. 2021.
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovan-
ja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. 
Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot 
eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni 
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti 
ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se 

izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi 
javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

PROJEKT SOCIALNIH INOVACIJ - 
BOLJŠA OSKRBA STARAJOČEGA SE 
PREBIVALSTVA 
Na ljubljanski univerzi oziroma njenih treh fakultetah v 
sodelovanju s partnerji iz sedmih držav v okviru programa 
Interreg Adrion poteka evropski projekt socialnih inovacij. 
Projekt, vreden 2,37 milijona evrov, bo namenjen celostni 
oskrbi starajočega se prebivalstva v jadransko-jonski regiji 
(Adrion). Predviden zaključek projekta je maj 2023.
Ljubljanska univerza je v projekt socialnih inovacij uspešno 
povezala sedem držav v regiji in pritegnila kar 17 institucij. 
Vodja projekta Vlado Dimovski z ekonomske fakultete je 
ob tem izpostavil ključne izzive, s katerimi se soočajo regije 
Adrion glede nadpovprečno hitre rasti deleža starajočega se 
prebivalstva in potrebe po digitalni transformaciji sistema 
integrirane dolgotrajne oskrbe v skupnosti, so sporočili z 
ekonomske fakultete.
Glavni cilj projekta je prispevati k ustvarjanju učinkovitega 
mednarodnega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v 
integriranih zdravstvenih in socialnih storitvah za starajoče 
se prebivalstvo v regiji Adrion. Cilje bo 17 partnerjev 
doseglo s pomočjo mednarodnega sodelovanja, obdelave, 
primerjave ter implementacije različnih politik, strategij in 
akcijskih načrtov na evropskem, državnem, regionalnem 
in lokalnem nivoju, je dodal.
Projekt Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega 
se prebivalstva v regiji Adrion z akronimom SI4CARE 
je bil izdelan z iniciativo ljubljanske univerze, konzorcija 
raziskovalcev treh ljubljanskih fakultet, in sicer ekonom-
ske fakultete, fakultete za gradbeništvo in geodezijo in 
fakultete za socialno delo, skupaj z Institutom Jožef Stefan 
ter pridruženimi partnerji iz Italije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Grčije, Črne Gore in Srbije, so še sporočili 
s fakultete.

OBJAVLJENI TRIJE NOVI RAZPISI EKO 
SKLADA 
Eko sklad je 11. 12. 2020 objavil nova javna poziva za 
dodeljevanje spodbud za električna vozila za fizične in 
pravne osebe. Podjetja je povabil tudi k prijavi na razpis 
za kreditiranje okoljskih naložb. 

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/programi-javnih-del-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-epidemije
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Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna 
vozila za občane in pravne osebe prinašata dve večji spre-
membi, in sicer znižanje višine ter deleža spodbude za 
električna vozila ter omejitev zgornje vrednosti vozila, ki 
je lahko sofinancirano.  
Višina spodbude na obeh javnih pozivih je omejena na 
največ 20 odstotkov vrednosti vozila in se po novem giblje 
med 300 in 4500 evrov. Najvišja vrednost vozila, za kat-
ero je mogoče pridobiti spodbudo, je omejena na 65.000 
evrov skupaj z davkom na dodano vrednost, morebitnimi 
popusti in najemom baterije za vozilo. 
Kot pomembno spremembo za pravne osebe so na skladu 
izpostavili tudi, da bodo spodbude vlagateljem dodeljene 
po pravilu pomoči de minimis in ne več po pravilih državne 
pomoči. S tem se bo obravnava vlog bistveno poenostavila. 
Eko sklad je danes objavil tudi nov javni poziv za kred-
itiranje okoljskih naložb pravnih oseb. Predmet sofinan-
ciranja so lahko naložbe v učinkovito rabo in obnovljive 
vire energije ter naložbe, katerih prevladujoči okoljski 
učinek je zmanjševanje drugih emisij v zrak, kot so prašni 
delci, dušikovi oksidi ter druga specifična onesnaževala, pa 
tudi ukrepi trajnostne mobilnosti, naložbe v varstvo voda 
in naložbe v ravnanje z odpadki. 
Nov javni poziv omogoča pridobitev kredita tudi za 
postavitev, rekonstrukcijo ali razširitev sistemov in naprav 
za ogrevanje ali hlajenje prostorov in pripravo sanitarne 
tople vode, ki kot primarni energent uporabljajo ener-
gijo, pridobljeno iz obnovljivih virov. S tem bo Eko sklad 
podjetnikom omogočil, da bodo lahko v eno vlogo za 
dodelitev kredita združili postavitev sončne elektrarne in 
toplotne črpalke.

NADALJEVANJE POSTOPKOV ZA 
SPREJEM PREDLOGA ZAKONA O 
DOLGOTRAJNI OSKRBI 
Ministrstvo za zdravje je objavilo obvestilo, v katerem 
obveščajo, da reden bo predlog Zakona o dolgotrajni 
oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo (v 
nadaljevanju: Zakon) vložen v medresorsko usklajevanje, 
je potrebno zaključiti še pogajanje z Ekonomsko socialnim 
svetom. Vsebino so uskladili in pregledali vse do poglavja 
financ. 
Delovno skupino za pripravo predloga Zakona o dolgotra-
jni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo 
je skladno s sklepom vlade iz leta 2017 vodilo Ministrstvo 

za zdravje, v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za 
finance. Na predlog Zakona, ki je bil v javni razpravi 45 dni 
(od sredine avgusta do konca septembra 2020), so zaintere-
sirani deležniki podali pripombe, ki bodo v največji meri 
upoštevane. Po končani javni razpravi so sledila pogajanja z 
Ekonomskim socialnim svetom, ki so bila podaljšana in še 
potekajo. V predlogu Zakona je predlagan način zbiranja 
dodatnih sredstev, ki temelji na načelu solidarnosti. Ker 
sledijo temu načelu, so predlagali uvedbo zavarovanja za 
dolgotrajno oskrbo.
Tako laična, kakor tudi strokovna javnost sta enotni, da 
zakon, ki bo sistemsko uredil področje dolgotrajne oskrbe 
v Sloveniji, potrebujemo. Da je sistemska ureditev na 
področju dolgotrajne oskrbe nujna, Slovenijo opozarja tudi 
Evropska komisija v okviru svojih delovnih teles. Evropska 
komisija je za podporo državam članicam vzpostavila me-
hanizem za okrevanje in odpornost, kar omogoča državam 
članicam, da reforme, ki jih bodo izvedle, podprejo tudi 
z evropskimi sredstvi.
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13  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
•	 Redni	letni	javni	projektni	razpis	za	sofinanciranje	pro-

gramskih	vsebin	medijev	v	letu	2021	(JPR-MV-2021)	
–	5. 1. 2021

•	 Javni razpis za financiranje razpisanih vsebin centrov 
za družine v letih 2021–2025 – 17. 1. 2021

•	 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo 
v letu 2021 financirala Republika Slovenija iz 
proračuna, namenjenega za kulturo – 24. 1. 2021

•	 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju 
romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo 
v letu 2021 financirala Republika Slovenija iz 
proračuna, namenjenega za kulturo  - 24. 1. 2021

•	 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja 
enakosti žensk in moških za leto 2021 – 29. 1. 2021

•	 Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi 
požarnega sklad – 15. 2. 2021

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

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

•	 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
–22. 2. 2021, 17. 5. 2021, 20. 9. 2021, 22. 12. 2021
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FINANČNE PODPORE V OKVIRU 
PROJEKTA SURE
Evropska komisija je v tretjem obroku finančne podpore 
petim državam članicam v okviru instrumenta SURE 
izplačala 8,5 milijarde evrov. V okviru decembrskih izplačil 
je Belgija prejela 2 milijardi evrov, Madžarska 200 mili-
jonov  evrov, Portugalska 3  milijarde  evrov, Romunija 
3 milijarde evrov in Slovaška 300 milijonov evrov.
Podpora v obliki ugodnih posojil bo tem državam članicam 
pomagala ob nenadnem povečanju javnih odhodkov za 
ohranitev delovnih mest. Posojila jim bodo zlasti poma-
gala kriti stroške, neposredno povezane s financiranjem 
nacionalnih ureditev skrajšanega delovnega časa in drugimi 
podobnimi ukrepi, ki so jih uvedle kot odziv na korona-
virusno pandemijo, med drugim tudi za samozaposlene.
V okviru SURE je za Slovenijo namenjenih 1,1 milijarde 
evrov. Slovenija je 17. novembra v drugem obroku finančne 
podpore dobila 200 milijonov evrov. 
Pregled doslej izplačanih zneskov in različnih zapadlosti 
obveznic je na voljo na spletu, in sicer tukaj.
Več informacij je na voljo TU.

POLITIČNI DOGOVOR MED 
EVROPSKIM PARLAMENTOM 
IN DRŽAVAMI ČLANICAMI EU O 
PREDLOGU KOMISIJE ZA EVROPSKI 
SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 
(ESRR) IN KOHEZIJSKI SKLAD ZA 
OBDOBJE PO LETU 2020
Evropska Komisija je pozdravila politični dogovor med 
Evropskim parlamentom in državami članicami EU o 
predlogu Komisije za Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in Kohezijski sklad za obdobje po letu 2020. To 
je četrti dosje, ki se nanaša na kohezijsko politiko, za kat-
erega so tristranska pogajanja zaključena, zdaj pa morajo 
biti pravna besedila še dokončno odobrena na plenarnem 
zasedanju Evropskega parlamenta in v Svetu.
Več informacij je na voljo TU.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JPR-MV-2021/BESEDILO-RAZPISA-JPR-MV-2021.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JPR-MV-2021/BESEDILO-RAZPISA-JPR-MV-2021.pdf
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-na-podrocju-romske-skupnosti-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2021-financirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020019700002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-s-podrocja-enakosti-zensk-in-moskih-za-leto-2021-st--4102-720201-ob-354420
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020019700002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-s-podrocja-enakosti-zensk-in-moskih-za-leto-2021-st--4102-720201-ob-354420
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020019700004/sofinanciranje-nakupov-gasilskih-vozil-s-sredstvi-pozarnega-sklada-st--8453-52020-41-dgzr-ob-350320
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020019700004/sofinanciranje-nakupov-gasilskih-vozil-s-sredstvi-pozarnega-sklada-st--8453-52020-41-dgzr-ob-350320
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/
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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2137
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_en#eu-sure-disbursements
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2333
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POSODOBITEV ZAKONODAJE EU O 
BATERIJAH 
Evropska komisija je predlagala posodobitev zakonodaje 
EU o baterijah, s čimer uresničuje svojo prvo pobudo 
med ukrepi, napovedanimi v novem akcijskem načrtu EU 
za krožno gospodarstvo. 
Baterije, ki bodo v celotnem življenjskem ciklu bolj 
trajnostne, so ključnega pomena za izpolnitev ciljev ev-
ropskega zelenega dogovora in prispevajo k cilju ničelnega 
onesnaževanja, določenem v dogovoru. Spodbujajo 
konkurenčno trajnostnost in so potrebne za okolju prijazen 
promet, čisto energijo in podnebno nevtralnost do leta 
2050. Predlog obravnava socialna, gospodarska in okoljska 
vprašanja, povezana z vsemi vrstami baterij.
Baterije, dane na trg EU, morajo postati trajnostne, 
visokozmogljive in varne v celotnem življenjskem ciklu. 
To pomeni, da se bodo baterije proizvajale z najmanjšim 
možnim vplivom na okolje z uporabo materialov, pri-
dobljenih ob polnem spoštovanju človekovih pravic ter 
socialnih in ekoloških standardov. Baterije morajo biti 
trajne in varne, ob koncu njihove življenjske dobe pa je 
treba spremeniti njihov namen, jih ponovno izdelati ali 
reciklirati ter dragocene materiale ponovno vključiti v 
gospodarstvo.
Več informacij je na voljo TU.

STRATEGIJA ZA TRAJNOSTNO IN 
PAMETNO MOBILNOST
Evropska komisija je predstavila svojo strategijo za tra-
jnostno in pametno mobilnost ter akcijski načrt 82 pobud, 
ki bodo usmerjale njeno delo v naslednjih štirih letih. Na 
podlagi te strategije bo prometni sistem EU lahko dosegel 
zeleno in digitalno preobrazbo ter postal bolj odporen na 
prihodnje krize. Kot je predstavljeno v evropskem zelenem 
dogovoru, bo rezultat 90-odstotno zmanjšanje emisij do 
leta 2050, ki ga bo omogočil pameten, konkurenčen, 
varen, dostopen in cenovno ugoden prometni sistem.
Več informacij je na voljo TU.

SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD 
Evropska Komisija je pozdravila politični dogovor 
Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu Komisije za 
Sklad za pravični prehod. S tem je bil dosežen dogovor 

o vseh instrumentih, povezanih s kohezijsko politiko, 
ki sedaj čakajo na končno odobritev pravnih besedil na 
plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in v Svetu.
Sklad za pravični prehod je nov instrument s skupnim 
proračunom 17,5 milijarde evrov, od tega 7,5 milijarde 
evrov iz večletnega finančnega okvira in 10 milijard evrov iz 
instrumenta NextGenerationEU. Sklad je ključni element 
evropskega zelenega dogovora in prvi steber mehanizma 
za pravični prehod. 
Njegov cilj je ublažiti socialne posledice in gospodarske 
stroške, ki bi lahko nastale zaradi prehoda na podnebno 
nevtralno gospodarstvo, in sicer s širokim naborom 
dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v diverzifikacijo 
gospodarske dejavnosti in pomoč ljudem pri prilagajanju 
na spreminjajočem se trgu dela.  
Več informacij je na voljo TU.
 

NextGenerationEU: PODPORA 
GOSPODARSTVU EU 
Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane 
države članice Unije, sta 10. novembra 2020 dosegla 
politični dogovor o večletnem finančnem okviru EU za 
obdobje 2021–2027 (1074 milijard evrov) in novem in-
strumentu za okrevanje, NextGenerationEU (750 milijard 
evrov). 
Načelni dogovor o 1824 milijard evrov težkem finančnem 
paketu so sicer sprejeli šefi vlad in držav na zasedanju 
Evropskega sveta 21. julija 2020. 
S tem so države EU in poslanci Evropskega parlamenta 
sledili predlogom Evropske komisije, ki je za odpravljanje 
gospodarske in socialne škode zaradi pandemije korona-
virusa, zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest v instrumentu za okrevanje 
NextGenerationEU predvidela nepovratna sredstva in 
posojila za pomoč državam članicam.
V okviru NextGenerationEU bo tako na voljo 390 milijard 
evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil. 
Države EU so sicer evropskemu mehanizmu za stabilnost 
(ESM) že aprila omogočile odobravanje posojil v višini 
240 milijard evrov za namene odpravljanja posledic pan-
demije, medtem ko lahko Evropska investicijska banka 
(EIB) podjetjem nameni 200 milijard evrov likvidnostne 
pomoči.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2312
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2329
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2354
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_2073
https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_sl_02.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_sl
https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis
https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis
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Evropska komisija je ob tem
•	 državam članicam omogočila, da v celoti izkoristijo 

prožnost fiskalnih pravil EU,
•	 spremenila pravila o državni pomoči ter
•	 oblikovala naložbeno pobudo v odziv na koronavirus 

v višini 37 milijard evrov za zagotavljanje likvidnosti 
malim podjetjem in zdravstvenemu sektorju.

Več informacij je na voljo TU.  

SURE: ZAŠČITA DELOVNIH MEST
Različne sheme za subvencioniranje krajšega delovnega 
časa v državah EU so se v času zajezitvenih ukrepov proti 
pandemiji izkazale kot dober način za zaščito delavcev 
pred množično brezposelnostjo. Ob tem takšne sheme 
podjetjem pomagajo ohranjati znanje, ki be se z odpuščanji 
zgubilo. 
Evropska komisija je zato predlagala 100 milijard evrov 
vredno pobudo SURE, ki bo financirala ohranjanje de-
lovnih mest in tako podprla ljudi, ki jim grozi brezposelnost. 
Slovenija je v tem okviru dobila 1,1 milijarde evrov za 
financiranje ukrepov čakanja na delo in skrajšanega de-
lovnega časa.  Finančna podpora državam bo na voljo v 
obliki posojil pod ugodnimi pogoji. Posojila z jamstvi 
članic v imenu EU bo na trgu najela Evropska komisija. 
Slednja je v ta namen prvič v zgodovini oktobra 2020 
uspešno izdala prve socialne obveznice.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_582

