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UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili zadnjo številko Mesečnega utripa v letu 2021. V njej so
zbrane vse pomembnejše informacije iztekajočega se meseca.
Čeprav je december praznično obarvan, je na ZOS potekalo veliko aktivnosti. Tako so se na svoji 13. redni seji sestali
člani Predsedstva ZOS in z državno sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs razpravljali o Partnerskem sporazumu za
obdobje 2021-2027 in Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027.
Na Ministrstvu za zdravje sta potekala kar dva sestanka, katerih tema je bila razdelitev finančnih sredstev na podlagi
Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2030. ZOS je v okviru
razprave med drugim pozval k enakopravni obravnavi občin vseh občin, ki imajo interes vlaganja v infrastrukturo za
potrebe primarnega zdravstva v njihovi lasti.
Na nujni seji se je sestal Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo ter obravnaval
34. člen Zakona o vrtcih. Članice Odbora ZOS so v razpravi oblikovale stališče, da se predlaga ohranitev financiranja
zasebnih vrtcev, katerega določa 34. člen Zakon o vrtcih, vendar v malce spremenjeni obliki. Predlaga se, da se zasebne
vrtce vključi v javno mrežo na podlagi koncesij, vrtce s posebnim programom pa se še naprej financira na podlagi 34.
člena.
Pristojna ministrstva so pripravila nekaj predlogov predpisov, na katera je ZOS podal svoja mnenja in pripombe. Tako
smo med drugim na Vlado RS naslovili pobudo za spremembo predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju,
v katerem predlagamo umik določbe sprejemanja celostne prometne strategije za občine.
Na Ministrstvo za obrambo smo posredovali pripombe na novelo zakona o gasilstvu, ki prinaša številne novosti in
uvaja novosti na področju usposabljanja in na ostalih področjih. Predlog pozdravljamo in ocenjujemo, da je dobra
osnova za nadaljnji postopek obravnave.
Prav tako pa smo na Ministrstva za infrastrukturo posredovali pripombe na predlog Zakona o upravljanju javnega
potniškega prometa in med drugim predlagali spremembo 13. člena predloga Zakona, ki opredeljuje organe družbe,
in sicer povečanje števila predstavnikov lokalnih skupnosti – iz treh na šest.
Združenje občin Slovenije občine članice redno obvešča o predlogih predpisov, objavljamo pa jih tudi na svoji spletni
strani in vabimo, da jih spremljate tudi TU.
V mesecu decembru so bili v okviru ZOS izpeljani trije uspešni seminarji. Tudi za leto 2022 smo že pripravili nabor
izobraževalnih vsebin in vas vabimo, da se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:
• Dodelitev in izplačilo transfernih sredstev na osnovi občinskega javnega razpisa - 5. 1. 2022
• Spremembe ZJN-3B - 11. 1. 2022
• Zaposlitveni razgovor z uporabo kompetenčnega modela - 13.1.2021
• Javnofinančni predpisi v povezavi z vodenjem računovodskih evidenc - 18. 1. 2022
• Zaključni račun proračuna občine – 27. 1. 2021
• Obračun plač v javnem sektorju – 2. 2. 2021
• Posebnosti DDV na področju javnega sektorja – 22. 2. 2021
Vse aktualne informacije dnevno objavljamo na spletnih straneh združenja, zato vas vabimo, da jih redno spremljate.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 ali nam
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
190/2021
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
• Odlok o dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene
na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
187/2021

• Sklep o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju potrošnje v
gostinstvu, turizmu, športu in kulturi

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223)
• Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto
2022 (DP2022-A)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
191/2021

• Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023)

• Odločba o ugotovitvi, da je bil 10.a člen Odloka o
načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja
in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom
SARS-CoV-2 v neskladju z Ustavo

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
188/2021
• Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
192/2021

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
189/2021

• Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki
Sloveniji (ZPDPPEUT)

• Zakon o spremembah Zakona o državni upravi
(ZDU-1M)

• Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za
leto 2020 (RZ2020)

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih
prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi
član

• Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na
področju zdravstva (ZNUPZ-A)
• Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje
in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji
dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih
otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih
otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega
dopolnilnega dela

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
194/2021
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju
• Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
201/2021

• Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih
kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojnoizobraževalnih zavodov

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
196/2021

• Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi
višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona
o nujnih ukrepih na področju zdravstv

• Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
197/2021

• Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov
iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19

• Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

• Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o
načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
203/2021

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
199/2021

• Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
• Gradbeni zakon (GZ-1)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravniški službi (ZZdrS-I)

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

• Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici
(ZOIzk-1B)
• Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po
zakonu o davkih občanov za leto 2022

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
200/2021

• Pravilnik o spremembi Pravilnika o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev

• Odlok o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19
• Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene
na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19
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AKTUALNA
OBVESTILA V ZVEZI
S KORONAVIRUSOM
COVID-19

je 10.a člen odloka v neskladju z drugim odstavkom 120.
člena ustave.
Ustavno sodišče se s to odločbo ni opredelilo do vprašanja,
ali bi bil presojani ukrep, če bi bil odrejen na ustrezni
zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela
sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom. Kot
opozarjajo na ustavnem sodišču, njihova odločitev tako ne
pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje
določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, pač
pa pomeni, da bi bilo treba ta ukrep urediti v skladu z
ZNB, ki za cepljenja določa pravila in postopek.
Ustavno sodišče je opozorilo tudi, da izpodbijana določba
10.a člena odloka ne omogoča primerjave s pogojem PC,
kot je uveden v Avstriji, saj je avstrijski zakonodajalec sprejel
zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko
podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev. Poleg tega je
avstrijska ureditev tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je
bila izpodbijana slovenska ureditev. V Avstriji se s pogojem
PC omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji
pa je bil pogoj PC uveden z ukrepom izvršilne veje oblasti
in izključno za dostop do dela, in še to samo za zaposlene
v državnih organih, so še zapisali v obrazložitvi odločbe.
Odločbo je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti
trem. Sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji, pritrdilna ločena mnenja pa so dali
Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs, Rok Čeferin, Rajko
Knez in Marijan Pavčnik.

ODLOK O POGOJU PC ZA ZAPOSLENE
V DRŽAVNI UPRAVI V NESKLADJU Z
USTAVO
Ustavno sodišče je decembra presodilo, da je bil vladni
odlok, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj
preboleli ali cepljeni (PC), v neskladju z ustavo. Ustavni
sodniki so ugotovili, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo
obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu
z zakonom o nalezljivih boleznih.
V skladu z vladnim odlokom, ki naj bi začel veljati s 1.
oktobrom, bi morali zaposleni v državni upravi, ki želijo
delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati bodisi
pogoj prebolelosti bodisi pogoj cepljenosti, medtem ko se
iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej možnost testiranje. Ta
pogoj bi veljal veljal za ožjo državno upravo (ministrstva,
organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne
enote), in ne za celoten javni sektor. Zaradi pogoja PC
v državni upravi je bilo na ustavno sodišče vloženih več
ustavnih pobud, konec septembra pa je ustavno sodišče
izvajanje odloka zadržalo. Čeprav odlok ni več v veljavi,
je ustavno sodišče o njem vsebinsko odločalo in sedaj na
pobudo Policijskega sindikata Slovenije odločilo, da je
določba o pogoju PC v državni upravi v neskladju z ustavo.
Sodišče je ugotovilo, da je šlo za določitev delovnopravnega
pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato za
položaj, ki je bil v bistvenem primerljiv s položaji, ko je
cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje
različnih vrst del oziroma poklicev.Kot navaja ustavno
sodišče, pravno podlago za urejanje tovrstnega cepljenja
pomenita 22. člen v zvezi s 25. členom zakona o nalezljivih
boleznih, ki urejata različne vrste (obveznih) cepljenj.
Ustavno sodišče je presodilo, da izpodbijani ukrep, ki ga
je sprejela vlada z odlokom za zaposlene v državni upravi,
ni bil sprejet v skladu z zakonskimi zahtevami oziroma
pogoji, ki jih za določitev cepljenja zaposlenih določa
zakon o nalezljivih boleznih (ZNB). Zato je odločilo, da
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AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

Hkrati z uskladitvijo z določbami Direktive 2018/1972/
EU se predlaga izboljšava obstoječe zakonske ureditve
v delu, ko gre za nacionalne določbe ali pa je mogoče
zagotoviti jasnejši in primernejši način prenosa določb
predpisov EU.
Ob tem se v poglavju o varnosti omrežij in storitev ter delovanju v stanjih ogroženosti hkrati zagotavlja tudi implementacija (zlasti strateških) ukrepov iz Nabora orodij EU
za kibernetsko varnost tehnologije 5G (Nabor orodij EU),
ki je rezultat skupnih prizadevanj in pristopa držav članic
Evropske unije (EU), predstavnikov Agencije Evropske
unije za kibernetsko varnost (ENISA) in Evropske komisije
(EK), ki ga je podprla tudi Republika Slovenja. Nabor
orodij EU je izrecno podprla tudi EK s tako imenovanim
Sporočilom o varni uvedbi tehnologije 5G, pomen in
stanje implementacije (ki se vzpodbuja) Nabora orodij
EU upošteva tudi Skupno sporočilo o strategiji EU za
kibernetsko varnost.
Cilj predlaganih rešitev je urediti učinkovitejšo uporabo
radiofrekvenčnega spektra, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanje
varnosti omrežij in storitev vključno zaradi povečanih
tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju teh
omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe
zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, zaščito
potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter varovanje
življenj prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V
okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost,
ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr.
e-Uprava, spletno bančništvo in videoklici.
Dopolnjuje se tudi peti odstavek 192. člena predloga zakona, pri čemer se ureja situacija, ko naročnik ob prekinitvi
naročniške pogodbe zaradi sprememb pogodbenih pogojev
na strani izvajalca storitev prejeto terminalsko opremo vrne
izvajalcu storitev. Upoštevano je dejstvo, da je bil medtem
ustanovljen Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je prevzel naloge Uprave Republike
Slovenije za informacijsko varnost, ki je bil organ v sestavi
Ministrstva za javno upravo.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do 19. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O NOTARIATU
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o notariatu, katerega pripravljavec je Ministrstvo za
pravosodje.
Med cilji predloga Zakona so:
• digitalizacija notarskih storitev za poenostavitev
življenja ljudi in ustvarjanje priložnosti,
• oddaljen dostop do notarja za fizične in pravne osebe,
• sestavljanje notarskih listin na daljavo,
• videoelektronska identifikacija preko varne video
povezave z notarjem,
• poenostavljeno pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc s povezavo do javnih registrov in evidenc,
• poenostavitev dokazovanja primernosti notarskih
prostorov in opreme v postopku imenovanja notarja,
• zagotovitev pravne varnosti pri uveljavljanju
odškodninske odgovornosti notarjev.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 5. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJAH
Konec decembra 2018 je bila sprejeta Direktiva (EU)
2018/1972 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Direktiva 2018/1972/EU), ki spreminja
obstoječ regulativni okvir Evropske unije za področje
elektronskih komunikacij, z rokom za prenos do 21.
decembra 2020. Področje elektronskih komunikacij je v
Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskih
komunikacijah (ZEKom-1) iz leta 2012. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti sprememb, ki jih prinaša spremenjen
regulativni okvir, je predlagan sprejem novega sistemskega
zakona o elektronskih komunikacijah in ne morebitne
zakonske novele.

Predlog Zakona je na voljo TU.

7

December 2021
PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI
NALOG KONTAKTNE TOČKE ZA
SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH
VIROV ENERGIJE

obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda
za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 –
2027 in predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja
voda ter jih posredovalo v javno obravnavo.
MOP v okviru priprave načrtov upravljanja voda pregleda
vplive človekovega delovanja na stanje voda, oceni obseg
tega vpliva, oceni stanje površinskih in podzemnih voda,
pregleda izvajanje obstoječih ukrepov ter oceni verjetnost,
da bodo cilji na področju voda v posameznem šestletnem
ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen pregleda in
posodobi obstoječe ukrepe na področju voda ter po potrebi
oblikuje nove ukrepe ter oceni finančne posledice ukrepov
za naslednjo šestletno upravljavsko obdobje.
MOP k sodelovanju v postopku javne razprave osnutka
načrtov in programa ukrepov upravljanja voda vabi vse
deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na
vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda, zakonodaja o vodah in vodna politika. K sodelovanju vabijo
še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne
organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo ali
obremenjujejo vodno okolje.
MOP bo naslednjih mesecih pripravil delavnice, prvo že
v mesecu januarju s predstavniki lokalnih skupnosti. O
terminu vas bomo pravočasno obvestili.
Oba predloga načrtov in predlog programa so na voljo TU.

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, katero je
pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Podlaga za sprejem Uredbe je Zakon o spodbujanju rabe
obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki med drugim
ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe
obnovljivih virov energije.
Predlog Uredbe med drugim v svojem 4. členu določa tudi,
da kontaktna točka, ki je del dejavnosti centra podpore,
sodeluje tudi z občinami, v kolikor je to potrebno z vidika
izvedbe določene investicije.
Prav tako je v 10. členu predloga Uredbe določeno, da so
upravni in drugi pristojni organi ki odločajo v postopkih
za izdajo dovoljenj in drugih aktov dolžni kontaktni točki
neodplačno predati podatke oziroma informacije, kamor
sodijo:
• zbirka podatkov o graditvi objektov,
• zbirka podatkov o prostorskih aktih in
• druge zbirke podatkov, ki se nanašajo na gradnjo,
rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne
naprave in njihovo priključitev na omrežje, ter na
postopke programov podpore.
Te podatke so ti organi kontaktni točki posredovati najkasneje naslednji delovni dan.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do 20. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

Vaše predloge, pripombe in mnenja lahko posredujete
do 14. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG NAČRTA UPRAVLJANJA
VODA ZA VODNO OBMOČJE DONAVE
ZA OBDOBJE 2022-25027 IN PREDLOG
NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA
VODNO OBMOČJE JADRANSKEGA
MORJA ZA OBDOBJE 2022-2027
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za
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DOGODKI ZDRUŽENJA

kot to določa Zakon o financiranju občin, kar Združenje
občin Slovenije pozdravlja. Mestne občine so s sredstvi
CTN uredile mestna jedra in prav je, da je ta možnost
dana tudi ostalim občinam.
Med razpravo je bila izpostavljena tudi izdelava celostne
prometne strategije (CPS), za pripravo katero so občine
lahko kandidirale na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Skladno s predlogom Zakona o celostnem prometnem načrtovanju pa to postaja obveza občin. Predsedstvo
ZOS meni, da bi bilo treba v besedilu predloga Zakona
to obvezo ali črtati ali pa podaljšati njeno veljavnost na
15 do 20 let.

TRINAJSTA REDNA SEJA
PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN
SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 13.
redni seji gostilo državno sekretarko za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs in z njo razpravljalo o Partnerskem sporazumu za obdobje 2021-2027
in Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2021 in 2027.
Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš je predstavila
aktivnosti, ki potekajo v zvezi z Partnerskim sporazumom
za obdobje 2021-2027 in Izhodišči Programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027.
Oba dokumenta sta del Večletnega finančnega načrta za
obdobje 2021–2027 in ju bo vlada potrjevala v mesecu
januarju 2022. Formalno potrditev dokumentov s strani
Evropske komisije pa se pričakuje sredi prihodnjega leta.
Razpisi za projekte bodo objavljeni v letu 2023.
V razpravi o razpisih prihodnje finančne perspektive je
predsedstvo izpostavilo nujnost zagotovitve sredstev za
izvajanje infrastrukturnih projektov, katerim je treba dati
prednost pred digitalnimi vsebinami. V okviru naslednje
finančne perspektive bi bilo treba zagotoviti sredstva za izvajanje projektov izgradnje vrtcev, osnovnih šol in športnih
objektov, saj so potrebe slovenskih občin na tem področju
izredno velike. Žal je možnosti, da bi bilo temu tako malo,
saj Evropska komisija temu ni naklonjena.
Izredno velike potrebe občin po dodatnih sredstvih
so tudi na področju izvajanja projektov odvajanja in
čiščenja odpadnih vod in zagotavljanja ustrezne pitne
vode. Predsedstvo je tako opozorilo na nujnost povečanja
sredstev za projekte odvajanja in čiščenja odpadnih vod
in zagotavljanja ustrezne pitne vode iz sedanjih slabih 100
mio evrov na 300 mio evrov.
V pogovoru o izvajanju projektov mehanizma celostnega
trajnega razvoja (CTN), ki se bo za mestne občine izvajal
tudi v prihodnji finančni perspektivi je bilo povedano,
da bodo tovrstna sredstva za ostale občine zagotovljena
v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR). V okviru slednjega bo na voljo 470 mio evrov in same vsebine bodo
bolj odprte kot so bile sedaj. Pri samem sofinanciranju
projektov pa naj bi se upoštevala stopnja razvitosti občin,

NUJNA SEJE ODBORA ZOS ZA
SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE,
KULTURO, ŠPORT IN OSTALE
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
21. 12. 2021 se je na nujni seji sestal Odbor ZOS za okolje,
prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo
ter obravnaval 34. člen Zakona o vrtcih, za spremembo
katerega je bila na MIZŠ oblikovana delovna skupina. Ta
se je sestala v začetku meseca decembra in dogovorjeno
je bilo, da združenja oblikujemo svoje predloge ureditve
34. člena, o katerih bo razprava potekala na naslednji seji
5. 1. 2021.
Članice Odbora ZOS so v razpravi oblikovale stališče, da
se predlaga ohranitev financiranja zasebnih vrtcev, katerega
določa 34. člen Zakon o vrtcih, vendar v malce spremenjeni obliki. Predlaga se, da se zasebne vrtce vključi v javno
mrežo na podlagi koncesij, vrtce s posebnim programom
pa se še naprej financira na podlagi 34. člena.
Sprejet je bil sklep, da se v 34. člen Zakona o vrtcih:
• določi prehodno obdobje 5 let v katerem zasebni vrtci
z občino sklenejo koncesijsko pogodbo. V tem času se
ohrani 85% sofinanciranje zasebnih vrtcev. V kolikor
pa občina v tem času v javnih vrtcih nima zagotovljenih
mest, lahko zagotavlja višji odstotek sofinanciranja.
• po koncu prehodnega obdobja zasebni vrtci z občino
sklenejo koncesijsko pogodbo za obdobje 15 let;
• za zasebne vrtce s posebnim programom (npr. montessori vrtci) se po prehodnem obdobju ohrani sofinanciranje v višini 60%.
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PREDSTAVITEV NOVOSTI UREDBE O
UPRAVNEM POSLOVANJU

pomaga pri bolj učinkoviti izvedbi letnih razgovorov in kako ter zakaj so zapisi letnih razgovorov
pomembni za uspešno delo v lokalnih skupnostih.
Na seminarju pa so slušatelji spoznali tudi postopke
premeščanja uslužbencev znotraj lokalne skupnosti, postopke napredovanj v plačne razrede in nazive.

Najpomembnejše novosti Uredbe o upravnem poslovanju
je 2.12.2021 predstavil vsebinski nosilec priprave sprememb in dopolnitev uredbe iz Ministrstva za javno upravo.
S spremembami uredba vpeljuje naslednje spremembe
za uporabnike: elektronsko poslovanje, naročanje strank,
poslovni čas in urade ure, opravljanje krajevne pristojnosti
upravnih enot v upravnih zadevah in oddaja vlog brez
kvalificiranega elektronske potrdila.
Dejansko so novosti namenjene temu, da se javne storitve
približajo občanom in občankam.

SEMINAR: JAVNO NAROČNIŠKE
POGODBE IN DVIG CEN
9. 12. 2021 smo za občine in druge javne zavode organizirali izobraževanje na temo Javno naročniške pogodbe
in dvig cen, ki sta ga izpeljali Vesna Cukrov in Veronika
Cukrov iz odvetniške družbe Cukrov.
Udeleženci izobraževanja so se seznanili s hitro ponovitvijo faz javnega naročanja, temeljnimi načeli ZJN-3,
ZPVPJN-C ter Portal eRevizija, z ugotavljanjem spodobnosti ponudnika, kako pregledamo in ocenimo ponudbo
ter splošno o spremembah pogodb JN med samim
njihovim izvajanjem. Razlaga je vsebovala tudi veliko
navezave na sodno prakso, ki je lahko uporabniku v veliko
pomoč. V drugem delu predavanja pa je bil poudarek
na problematiki dviga cen surovin in materialov iz dveh
vidikov, in sicer kadar pride do dviga cen po sami sklenitvi
pogodbe z izbranim ponudnikom in če pride do dviga
cen pred samo sklenitvijo pogodbe ter po oddaji ponudb.
Udeleženci so zastavili tudi veliko vprašanj, na katera so
prejeli odgovore in pojasnila na predavanju samem.

SEMINAR: LETNI RAZGOVOR S
SODELAVCEM
Združenje občin Slovenije je 15. 12. 2021 organiziralo
seminar, katerega tema je bil letni razgovor s sodelavcem.
Predavateljica mag. Katarina Hočevar je slušateljem predstavila namen in pomen letnega razgovora in kako se nanj
pripraviti.
Predavateljica je predstavila tudi nov pristop izvedbe
letnega razgovora, in sicer kako lahko kompetenčni
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SODELOVANJE Z
DRUGIMI INSTITUCIJAMI

javnih vrtcev, še naprej omogoča obvezno sofinanciranje
plačila staršev vsem zasebnim vrtcem po 34. členu zakona
o vrtcih, torej tudi vrtcem brez koncesij. Ali se v primeru
ohranitve 34. člena, postavi dodatne pogoje (da velja le za
obstoječe zasebne vrtce kot prehodno obdobje, da velja le
v primeru nezadostnih mest v javnem vrtcu, da se zniža
višina sofinaciranja…).

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA
PRIPRAVO 34. ČLENA ZAKONA O
VRTCIH

Z MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO O
AKTUALNIH TEMAH S PODROČJA
GASILSTVA

Na sestanku delovne skupine za pripravo 34. člena zakona
o vrtcih, ki je potekal 8.12.2021 je bil sprejet dogovor,
da Združenje občin Slovenije do 5. januarja pošlje svoj
predlog spremembe 34. člena Zakona o vrtcih.
Le ta določa zagotavljanje sredstev s strani občin zasebnim
vrtcem za posameznega vključenega otroka v višini 85%
cene istovrstnega programa javnega vrtca, zmanjšano za
prispevek staršev.
Sredstva se zagotavljajo zasebnim vrtcem, če
• Izvajajo najmanj poldnevni program,
• Vključujejo najmanj za 1 oddelek predšolskih otrok,
• Zagotavljajo kader v skladu z zakonodajo,
• so dostopni vsem otrokom.
V skladu z zakonom so vrtci javna služba, katere mrežo
zagotavlja občina. V javno mrežo se lahko vključujejo tudi
zasebni izvajalci na podlagi podeljenih koncesij. V skladu s
34. členom pa je vsem zasebnim vrtcem pod zgoraj navedenimi pogoji omogočeno sofinanciranje plačila staršev s
strani občine, s čimer se zagotavlja sofinanciranje programa
tudi zasebnim vrtcem brez koncesij. Rešitev je bila v zakon
vnesen v času velikega povečevanja rojstev, katerim občine
niso mogle slediti z gradnjo dodatnih kapacitet.
V zadnjih letih se ugotavlja, da je v večini občin z obstoječo
javno mrežo in obstoječo mrežo zasebnih vrtcev zagotovljeno dovolj mest za vključitev vseh predšolskih otrok.
Seveda je potrebno povedati, da so obstoječi zasebni
vrtci pomembni za nadaljnjo zagotavljanje vseh potreb
po predšolski vzgoji ter da tudi postopki podelitve koncesije potrebujejo določen čas. Poleg tega določeni zasebni
vrtci zagotavljajo tudi določeno vsebino- pedagogiko, ki
jo ni možno zagotoviti v javnih vrtcih (vrtci montessori,
waldorfski vrtci).
Pojavlja se vprašanje, ali naj se kljub omogočenemu
sistemu podeljevanja koncesij, s katerimi se lahko v skladu
s potrebami občine zagotavlja dodatne kapacitete izven

17. 12. 2021 je na Ministrstvu za obrambo potekal sestanek, na dnevnem redu katerega je bil predlog Zakona
o gasilstvu, gasilsko zavarovanje in požarno varovanje,
katerega opredeljuje Pravilnik o požarnem varovanju.
Združenje občin Slovenije je v okviru javne obravnave
podalo svoje predloge in pripombe k navedenima predlogoma predpisov.
Sestanek je vodil državni sekretar obrambnega ministrstva
mag. Janez Žakelj in najprej odprl temo gasilskega zavarovanja, ureditev katerega je določil Zakon o finančni
razbremenitvi občin (ZFRO). Področje zavarovanja se bo
tako uredilo enotno, za celo državo, in sicer za nezgodna zavarovanja gasilcev, zavarovanja odgovornosti in zavarovanja
pravne zaščite. Šlo bo za enotno zavarovanje, z letnim
obračunom zavarovalne premije, katere bo krila država.
Za občine to predstavlja tako administrativno kot tudi
finančno razbremenitev. Na vprašanje o kakšnih zneskih
je govora, je ministrstvo odgovorilo, da konkretnih številk
zneskov premij še nimajo, razpolagajo pa s pavšalnimi zneski. Za zaprosilo združenj jih bodo posredovali občinam.
V zvezi s predlogom Predlog Zakona o spremembi Zakona
o varstvu pred požarom in Predlog spremembe Uredbe o
požarni varnosti je bilo s strani ministrstva povedano, da
se oba predpisa spreminjata z namenom uresničitve določb
ZFRO. Tako predlog Zakona dviguje mejo odstotka
sredstev požarne takse namenja za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v
gasilskih enotah s sedanjih 70 odstotkov na 50 odstotkov,
uredba pa določa dvig višine požarne takse iz pet na deset
odstotkov od osnove za obračun požarne takse.
V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o predlogu novele Zakona o gasilstvu. Državni sekretar je povedal, da
sistem gasilstva v Sloveniji deluje dobro. Ker gre za kar
obsežne spremembe zakona, je bila med udeleženci podano
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razmišljanje ali ne bi veljalo iti v smeri ali popolnoma
novega zakona ali pa zmanjšanja členov, kateri so predmet
sprememb. ZOS je v postopku javne obravnave pozdravilo
spremembe, predvsem tiste, ki pomenijo finančno razbremenitev občin. S strani predstavnikov lokalnih skupnosti
je bila podana kritika, da bi pripravljavci predloga Zakona
morali občine oz. njihova združenja že prej vključit v pripravo besedila, saj je nenazadnje gasilstvo občinska javna
služba. Ministrstvo se je strinjalo, da se spreminja veliko
število členov, vendar rešitve zakona prinašajo izboljšanje
dela. Prav tako pa so spremembe zakona nujne, saj je treba
izničiti tveganje morebitnega nezakonitega delovanja. V
okviru razprave je bilo izpostavljeno, da bi veljalo uvesti
tudi plačilo intervencij, vendar so predstavniki ministrstva
odgovorili, da bi se to lahko urejalo s spremembo Zakona
o naravnih in drugih nesrečah.
Zadnja točka dnevnega reda je bilo požarno varovanje, oz.
besedilo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o požarnem varovanju. Ministrstvo je v kratki
predstavitvi povedalo, da je na nivoju države treba enotno
urediti požarno varovanje za objekte, ki tega nimajo. Gre v
pretežni meri za objekte lokalnih skupnosti. Sedaj požarno
varovanje izvajajo v večini primerov zasebna podjetja,
drugje pa gasilska društva. Združenje občin Slovenije je v
svojih pripombah pozdravilo rešitve pravilnika in podalo
predlog priprave ocene finančnih posledic za občine. Prav
tako pa smo predlagali, da se občine vključi v samo pripravo cenika požarnega varovanja.

doma. Sredstva, ki se ne ni porabila v tekočem letu,
se bi lahko prenesla v naslednje leto.
2. razdelitev finančnih sredstev po občinah ali po regijah
glede na število prebivalcev v obdobju 10 let.
Predstavniki občin so podali svoje mnenje in se v večini
strinjali, da je najbolj primeren način razdelitve finančnih
sredstev po klasičnem javnem postopku javnega naročila
do porabe sredstev.
V razpravi je predstavnik MZ povedal, da so prejeli dopise
več manjših občin in občin, ki niso soustanoviteljice ZD o
možnosti za pridobitev finančnih sredstev. Pojasnil je, da
občine, ki niso soustanoviteljice ZD, nimajo pravne podlage za prijavo na razpis. Le te bi si morale ob odcepitvi na
podlagi zakona pravno formalo urediti soustanoviteljstvo.
Take občine bodo lahko kandidirale na naslednjih razpisih,
če si bodo uredile soustanoviteljstvo.
Prvi javni razpis bo namenjen za projekte, ki so že v izdelavi
oz. imajo pripravljeno vso projektno dokumentacijo in
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Povedano je bilo še,
da bo za SUCe potekal ločen javni razpis. Ministrstvo
za zdravje ima pripravljen seznam 10 SUCev, ki jih bo
financiralo 100 %.
Drugi sestanek je potekal 22. 12. 2021, na katerem se
je nadaljevala razprava o razdelitvi finančnih sredstev za
primarno zdravstvo na podlagi Zakona o zagotavljanju
finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v
letih 2021 do 2030. S strani predstavnic Združenja občin
Slovenije je bilo MZ pozvano k enakopravni obravnavi
vseh občin, ki imajo interes vlaganja v infrastrukturo za
potrebe primarnega zdravstva v njihovi lasti.
Na prvem sestanku je bilo namreč povedano, da občine,
ki niso soustanoviteljice ZD, nimajo pravne podlage za
prijavo na razpis. ZOS se s tem ne strinja, zato sta njegovi
predstavnici na sestanku podali stališče, da bi morale
biti upravičenci po razpisu občine, ki izvajajo vlaganja v
objekte v svoji lasti (ali solasti več občin) in v katerih se
izvaja mreža primarne zdravstvene dejavnosti (ali okviru
programa ZD ali kot podeljena koncesija), ne glede na
to, ali je objekt v katerem se izvaja primarna zdravstvena
dejavnost v upravljanju Zdravstvenega doma ali občine.
Združenje občin Slovenije je MZ tudi posredovalo dopis,
v katerem smo pristojnim posredovali svoje pripombe.

Z MINISTRSTVOM ZA ZDRAVJE O
RAZDELITVI FINANČNIH SREDSTEV ZA
PRIMARNO DEJAVNOST
V mesecu decembru sta s predstavniki Ministrstva za
zdravje (v nadaljevanju: MZ) potekala dva sestanka, katerih tema je bila razdelitev finančnih sredstev za primarno
zdravstvo na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih
sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021
do 2030.
Prvi sestanek je potekal 14. 12. 2021. S strani MZ je bilo
povedano, da bo v tem 10 letnem obdobju za primarni
nivo zdravstva namenjenih 200 mio EUR. Predstavljeni
sta bili dve možnosti razdelitve sredstev, in sicer:
1. po klasičnem postopku javnega naročila do porabe
sredstev. Na razpis bi se lahko prijavile občine, ki so
ustanoviteljice ali soustanoviteljice Zdravstvenega
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DELOVNA SKUPINA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO
30. novembra 2021 se je sestala Delovna skupina za
lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo,
Boštjan Koritnik. Minister je predstavil rešitve v predlogu
sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, s
katerimi bi občine z romsko skupnostjo prejele finančna
sredstva v višini, ki bi bolj ustrezala realnemu stanju v
občinah. Kot je povedal, se bo v predlogu zakona ohranila
dosedanja ureditev (3,5% primerne porabe v občinah z
romsko skupnostjo), bodo pa regijam, v katerih je indeks razvojne ogroženosti višji od 125% dodali dodatna
sredstva. Torej bodo vse občine ohranile dosedanjo višino
finančnih sredstev, nekatere pa bodo prejele več. Prisotni
članice in člani skupine smo tak predlog podprli.
Na sestanku je bilo ponovno opozorjeno na nezdružljivost
županske funkcije s članstvom v organih javnih podjetij
oziroma zavodov, katerih ustanoviteljice so občine. ZOS
je ministrstvu v zvezi z nezdružljivostjo funkcij pred časom
poslalo dopis v katerem je predlagalo, da MJU preuči
in predlaga spremembe zakonodaje, ki so potrebne za
odpravo teh anomalij. Člani Delovne skupine so ministra
tudi opozorili na nesorazmerja pri plačah funkcionarjev
na lokalni ravni.

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

PRIPOMBE NA SKUPNI STRATEŠKI
NAČRT 2023 - 2027
Na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
smo posredovali pripombe na Skupni strateški načrt za
prihodnje obdobje.
Že na letošnji spomladanski seji predsedstva združenja smo
na ministra naslovili sporočilo, da so sredstva Večletnega
finančnega okvirja, v okviru politike razvoja podeželja,
za občine izjemno pomembna. Gre za veliko sredstev,
katera je treba smotrno porabiti. Projektov občinam
vsekakor ne manjka, zato smo ministra takrat pozvali, da
se v pripravo projektov vključi tudi občine oz. njihova
združenja. Obenem pa so člani predsedstva predlagali 25
odstoten dvig sredstev na tem področju glede na sedanjo
perspektivo.
V pripombah smo prosili, da se ne zmanjšuje obseg sredstev za LEADER in, da se ne ukinja ukrepa (intervencije)
Obnove in razvoj vasi. Predlagamo, da se obseg sredstev
skladno s spomladanskimi pozivi predsedstva združenja
na tem področju dvigne za 25 %.
V predlogu strateškega načrta je navedeno, da se bo z
znanjem, inovacijami in vlaganji podprlo zeleno in digitalno transformacijo v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ter prehod v podnebno nevtralno družbo
in gospodarstvo. Vlaganje v širokopasovno infrastrukturo
pa iz dokumenta ni razvidno, ravno tako ni načrtovanih
tovrstnih vlaganj v okviru kohezijske politike. Nenavadno
je, da se pričakuje, da se bo podeželje moderniziralo,
digitaliziralo in sledilo sodobnim trendom, podpor v
osnovno infrastrukturo pa ne bo. Predlagali smo, da se
znotraj resorjev dogovorite iz katerega EU sklada se bodo
tovrstni ukrepi pokrivali.
Prejeli smo tudi že odgovor MKGP, ki je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE
ZAKONA O GASILSTVU
Na Ministrstvo za obrambo smo posredovali pripombe
na novelo zakona o gasilstvu, ki prinaša številne novosti
in uvaja novosti na področju usposabljanja in na ostalih
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STROKOVNI SVET ZA NADGRADNJO
METODOLOGIJE ZA PRIPRAVO
LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA

področjih. Predlog pozdravljamo in ocenjujemo, da je
dobra osnova za nadaljnji postopek obravnave.
V 27. členu je dodana definicija, da država zagotavlja
sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije skladno s predpisom iz tretjega
odstavka 8. člena tega zakona.
Pozdravljamo finančno razbremenitev občin. Vendar
menimo, da bo postopek za uveljavljanje odškodnin iz
zavarovalnih premij zamuden in zakompliciran. Bolje bi
bilo, da država transferira namenska sredstva za zavarovanja posameznim občinam ali GZ in naj te same urejajo
zavarovanja, ki pa so lahko enotna, glede na smernice, ki
jih bo pripravila država
Iz posredovanega gradiva je razvidno, da navedene spremembe ne prinašajo finančne posledice za proračun države.
Glede finančnih posledic za lokalne proračune pa iz gradiva
ni razvidno a jih spremembe in dopolnitve predloga zakona
o gasilstvu prinašajo ali ne.
Resorno ministrstvo smo prosili, da s opredeli in zapiše
natančne finančne posledice za občine glede na posamezne
konkretne predlagane novosti.

Združenje občin Slovenije je na poziv Ministrstva za infrastrukturo v Strokovni svet za nadgradnjo metodologije
za pripravo lokalnega energetskega koncepta imenovalo
svojo predstavnico – Matejo Krvina.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O
UPRAVLJANJU JAVNEGA POTNIŠKEGA
PROMETA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo
posredovalo pripombe na predlog Zakona o upravljanju
javnega potniškega prometa. Med drugim predlagamo
spremembo 13. člena predloga Zakona, ki opredeljuje
organe družbe, in sicer smo predlagali povečanje števila
predstavnikov lokalnih skupnosti – iz treh na šest.
Prav tako smo predlagali spremembo dvanajste točke 16.
člena predloga Zakona, ki določa naloge družbe. In sicer
je med nalogami družbe v dvanajsti točki navedeno, da ta
»sklepa pogodbe z lokalnimi skupnostmi in zasebnim sektorjem o sofinanciranju izvajanja gospodarske javne službe javni
potniški promet«. Menimo, da je treba možnost sklepanje
pogodb z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa omogočiti tako zasebnemu kot javnemu sektorju,
zato smo predlagali ustrezno spremembo.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O
DOPOLNITVI DRŽAVNE MEJE
Na Ministrstvo za notranje zadeve smo posredovali pripombe na predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadzoru
državne meji. Opozorili smo na vsebino tretjega odstavka
9. a člena, ki določa o višino in merila za povračilo dela
stroškov. V predlogu nista zajeti merili:
• število mejnih prehodov na državnih cestah v posamezni občini ter
• število prehodov oseb skozi posamezni mejni prehod .
Pri povračilu dela stroškov za leto 2021 sta bili zgoraj
navedeni merili upoštevani. Oba kriterija, ko govorimo o
šengenski meji, sta zelo pomembna, saj bistveno vplivata
na prisotnost policije ob meji in s tem na obremenitev lokalnih cest, ne samo zaradi ilegalnih prehodov, ampak tudi
zaradi kontrole prometa, ki je predvsem v času turistične
sezone enormno povečan.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA
O CELOSTNEM PROMETNEM
NAČRTOVANJU
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo predlog
spremembe predloga Zakona o celostnem prometnem
načrtovanju, v katerem predlagamo umik določbe sprejemanja celostne prometne strategije za občine.
Predlog 22. člena v prvem odstavku določa, da »občine
sprejmejo petletni temeljni strateški dokument občine
o usmerjanju razvoja in upravljanja prometa na njenem
območju«.
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investicije v gasilsko opremo, ne zmanjša. Sprememba
zakona (znižanje deleža za sofinanciranje nakupa gasilskih
vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih
enota) je sprejemljiva samo ob pogoju spremembe uredbe
(povišanje odstotka od osnove za obračun požarne takse).
Samo sprememba zakona brez predlagane spremembe uredbe ni sprejemljiva, saj to pomeni zmanjšanje sredstev za
sofinanciranje opreme gasilskih enot v lokalnih skupnostih.
Sicer ne vezano na konkretno spremembo Uredbe posredujemo tudi predlog, da se pristopi k aktivnostim za spremembo zakonodaje, ki določa namen porabe sredstev iz
naslova požarne takse.
Glede porabe požarne takse bi bila namreč smiselna sprememba, da se požarna taksa lahko porabi tudi za vlaganja
v gradnjo ali obnovo objektov, ko bi komisija (na občinski
ravni), ugotovila, da je opremljenost enot v Občini v skladu
s tipizacijo ter merili in vlaganja v objekte ne bi vplivala na
operativno opremljenost enot (vozila in oprema ter osebna
in skupna zaščitna oprema).

Občine so do sedaj za pripravo celostne prometne strategije
(CPS) lahko kandidirale na javni razpis Ministrstva za
infrastrukturo. Skladno s predlogom Zakona o celostnem
prometnem načrtovanju pa to postaja obveza. Ker gre
za obvezo, da se dokument sprejema za obdobje petih
let, predstavlja to tako veliko administrativno breme in
posledično tudi velik strošek občin.
Vse aktivnosti in obveze, ki izhajajo iz CPS občine izvajajo skozi vse projekte, zato ocenjujemo, da je zakonsko
določanje te obveze nesmiselno in dejansko predstavlja
samo breme (administrativno in finančno) občinam. Zato
smo podali predlog za umik navedene določbe iz predloga
zakona.

PRIPOMBE NA PRIPRAVO RAZPISA ZA
INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje
posredovalo dopis s pripombami na pripravo razpisa za
investicije v zdravstvo na primarni ravni.
Med drugim menimo, da bi morali biti upravičenci po
razpisu občine, saj te izvajajo vlaganja v objekte v svoji lasti
ali solasti več občin in v katerih se izvaja mreža primarne
zdravstvene dejavnosti in to ne glede na to ali je objekt v
katerem se izvaja primarna zdravstvena dejavnost v upravljanju Zdravstvenega doma ali občine.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE
O SPREMEMBI UREDBE O POŽARNI
TAKSI IN PREDLOG ZAKONA O
SPREMEMBI ZAKONA O VARSTVU
PRED POŽAROM
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo
posredovale pripombe na predlog Uredbe o spremembi
Uredbe o požarni taksi in Predlog Zakona o spremembi
Zakona o varstvu pred požarom.
S predlagano spremembo uredbe se povišuje delež obračuna
od osnove iz 5% na 10% ter s predlagano spremembo
zakona se zmanjšuje delež, ki se namenja sofinanciranju
nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne
opreme (preko lokalnih skupnostih) v gasilskih enotah,
iz 70% na 50%. Po izračunu se z omenjenima spremembama delež sredstev, ki ga prejmejo lokalne skupnosti za
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SEJE VLADE RS

in spretnosti zaposlenih v državni upravi za učinkovito
načrtovanje povezanih in komplementarnih finančnih
mehanizmov za financiranje razogljičenja.
V okviru podpornih ukrepov bo vzpostavljeno slovensko
stičišče za krožno gospodarstvo, katerega dejavnosti bodo
združene v dveh stebrih:
1. nacionalni steber, ki bo deloval kot »virtualni«
povezovalec aktivnosti ministrstev in drugih deležnikov
na področju krožnega gospodarstva,
2. mednarodni steber, v okviru katerega se izvedejo naloge regionalnega stičišča za sodelovanje s sosednjimi
državami.
Povečanje sredstev za ukrepe iz Eko sklada
za skoraj 72 milijonov evrov
Vlada je sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega načrta
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto
2021, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval na 1.
redni seji 7. oktobra 2021.
Rebalans se sprejema zaradi uskladitve ukrepov in njihovega financiranja na podlagi Odloga o Programu porabe
sredstev Sklada za podnebne spremembe za obdobje 2021
do 2023.
Za 20 milijonov evrov na skupaj 50 milijonov evrov se
povečuje znesek za kreditiranje okoljskih naložb - kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in
zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter
pravnih oseb javnega prava, ki imajo stvarno premoženje
v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega
proračuna.
Glede Programa Eko sklada za izboljšanje energetske
učinkovitosti na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije
se dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud poveča za
8 milijonov evrov, in sicer za 5 milijonov evrov spodbude
občanom in drugim subjektom za ukrepe učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah, in 5
milijonov evrov za sisteme, ki izrabljajo obnovljive vire
energije za samooskrbo z električno energijo, 2 milijona
evrov manj bo potrebnih za električna vozila. To predstavlja
sredstva v ocenjenem skupnem znesku do 34 milijonov
evrov, namesto prvotno predvidenih 26 milijonov evrov
za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud. Na tak
način bo zagotovljenih predvidoma dovolj sredstev, da se
bo zagotovilo kontinuirano dodeljevanje spodbud na teh
ukrepih skozi celo leto.

REDNE SEJE VLADE RS

105. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 105. redni seji med drugim sprejela
novelo Zakona o financiranju občin, dopolnitev Zakona
o fiskalnem pravilu in ostale spodaj navedene akte.

Načrt izvedbe Celovitega strateškega
projekta razogljičenja Slovenije preko
prehoda na krožno gospodarstvo (CSP- KG)
Namen projekta je, da z uvedbo načel krožnega gospodarstva prispeva k doseganju podnebnih ciljev in podpre
razogljičenje Slovenije skladno s slovenskimi strateškimi
dokumenti na sistemski in celovit način. Cilj projekta
je vzpostavitev temeljev za sistemski in celovit prehod
Slovenije v nizkoogljično krožno gospodarstvo s preobrazbo
načrtovanja in izvajanja politik. Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) je nosilno ministrstvo slovenskega stičišča
za krožno gospodarstvo, ki bo vzpostavljeno v podporo
ukrepom.
Projekt sestavljajo aktivnosti dveh stebrov:
a. aktivnosti za podporo končnim prejemnikov v
gospodarstvu pri uvajanju inovativnih krožnih
poslovnih modelov in produktov, in sicer:
b. zagonskim podjetjem,
c. malim in srednjim podjetjem,
d. gospodarskim subjektom ključnih investicijskih
področjih in verig vrednosti: gozd in les, graditev,
mobilnost, predelovalne industrije in prehranski
sistem.
e. podpornih aktivnosti za krepitev sposobnosti vseh
relevantnih deležnikov za krožno gospodarstvo.
Nova znanja in orodja bodo krepila sposobnosti akterjev v
izobraževalnem, raziskovalnem in inovacijskem sistemu;
sistemu lokalnega in regionalnega razvojnega načrtovanja;
podpornega sistema za podjetja in povezovanja deležnikov
znotraj izbranih verig vrednosti; sistema za spremljanje
krožnega napredka; uvajanja načel krožnosti v sistem javnih naročil; sposobnost za celostno načrtovanje politik
z uporabo mehanizma »laboratorij tranzicijskih politik«.
Podporne aktivnosti bodo obsegale tudi krepitev znanja

16

December 2021
dovoljenj ter izdajo gradbenih dovoljenj. Posledice takšne
situacije bi bile, da v teh 26 občinah do sprejetja OPN ne
bo mogoče izdati nobenega gradbenega dovoljenja (ker
43. člen veljavnega Gradbenega zakona (GZ) določa,
da se gradbeno dovoljenje izda, če je gradnja skladna z
določbami prostorskega izvedbenega akta, predlog GZ-1
v povezavi z ZUreP-3 pa, da mnenje o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom izda občina).
Kasnejša uveljavitev ZUreP-3 nastale situacije ne bo mogla rešiti, ker predpisa, po prenehanju veljavnosti ni več
mogoče oživiti, še zlasti pa ne prehodnih določb, kamor
sodi tudi navedeni 295. člen ZUreP-2. Zato se uveljavitev
ZUreP-3 določi na dan 31. december 2021.

Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe za obdobje 2021 do 2023 se z
rebalansom dodaja naslednje ukrepe:
• finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe
energetske učinkovitosti za objavo javnega poziva v
višini do 5 milijonov evrov (izplačila v letih 2021,
2022 in 2023),
• trajnostna gradnja skoraj ničenergijskih stavb - sNES
(ukrep Trajnostna gradnja z lesom in Trajnostna
gradnja skoraj ničenergijskih stavb) za objavo javnega
poziva v višini do 22,7 milijona evrov (izplačila v letih
2021, 2022 in 2023),
• nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa za
objavo javnega poziva v višini do 7 milijonov evrov
(izplačila v letih 2021, 2022 in 2023) in
• nakup novih in obnovljenih pnevmatik v višini do 4
milijone evrov (izplačila v letih 2021 in 2022).
Poleg sredstev dodeljenih na podlagi Pogodbe o izvajanju
ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 z dne 16.
10. 2020, se povečujejo sredstva za izvedbo obstoječih
ukrepov, in sicer zamenjava starih kurilnih naprav z novimi
kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi
črpalkami, v višini dodatna 2 milijona evrov za 2021 in 3
milijone evrov za leti 2022 in 2023 ter ukrepi za zmanjšanje
energetske revščine v višini 90.000 evrov.

Soglasje k predlogom amandmajev
Gradbenega zakona
Vlada soglaša s predlogom amandmajev k
Predlogu Gradbenega zakona v tretji obravnavi.
Državni zbor je na 27. redni seji dne 17. novembra 2021
sprejel amandma k 5. členu Predloga Gradbenega zakona,
ki določa, da se šteje, da prijava začetka gradnje ni bila
podana, če ne vsebuje kateregakoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentacije iz 76. člena predloga zakona. S
predlaganim amandmajem k 156. členu se črtata druga in
tretja alineji, ki nista več potrebni, saj sta bila v Uradnem
listu RS, št. 140/21 objavljena nova Pravilnik o zahtevah
za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in zato
podaljševanje določb navedenih členov nima smisla. Zaradi
uskladitve začetka veljavnosti in uporabe z Zakonom o
urejanju prostora je treba pripraviti tudi amandma k 159.
Členu, ki se glasi: »ta zakon začne veljati 31. decembra
2021, uporabljati pa se začne 1. junija 2022.«.Ker morata
Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora kot vsebinsko
povezana zakona imeti enaka datuma začetka veljavnosti in
uporabe, je treba datum veljavnosti in uporabe uskladiti z
Zakonom o urejanju prostora.
V obdobju od 22. 11. do vključno 28. 11. 2021 je bilo
skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih
organov, določenih v PKP7, 5.542. Izrečenih je bilo 71
prekrškovnih sankcij, 249 opozoril po Zakonu o prekrških
in 368 upravnih ukrepov. Izdane so bile 4 odločbe o
prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob
je znašala 120.900 EUR, od tega so bile globe zaradi
nespoštovanja PCT pogoja izrečene v vrednosti 105.600
EUR.

Uveljavitev ZUREP-3 se določi na dan 31.
december 2021
Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-3). Predlaga se amandma k
343. členu predloga Zakona o urejanju prostora (EPA
1960-VIII) za tretjo obravnavo. 343. člen se spremni tako,
da se glasi »Ta zakon začne veljati 31. decembra 2021.«
Predlog ZUreP-3 v 295. členu podaljšuje veljavnost »starih« občinskih prostorskih aktov (OPN) do 31. decembra
2024. Da bo rešitev, ki je izjemnega pomena za 26 občin,
njihove prebivalce in investitorje, ki nameravajo v teh
občinah graditi, mora biti ZUreP-3 uveljavljen najkasneje
31. decembra 2021. Od 1. januarja 2022 namreč ne bi
več veljal temeljni prostorski izvedbeni akt in posledično
nobena prostorska regulacija. S tem bi nastala pravna
praznina, ker v teh 26 občinah ne bi obstajal noben prostorski izvedbeni akt, ki bi določal namensko rabo prostora
(stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča)
in pogoje za izdelavo projektov za pridobitev gradbenih
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skupnih občinskih uprav z namenom povečanja števila
skupnih občinskih uprav z večjim številom vključenih
občin ter povečanjem števila skupno opravljanih nalog.
Prva sprememba se nanaša na določbo ZFO o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom, ki so ga občine
v praksi različno izvajale. Pri razumevanju te določbe je
v praksi prihajalo do zmotnega tolmačenja. S predlagano
spremembo tako, poleg enotne sistemske ureditve, ki velja
za vse občine z evidentiranimi romskimi naselji, zagotavljamo dodatno, vsem tistim občinam, ki hkrati ležijo na
območju razvojnih regij, kjer indeks razvojne ogroženosti
izkazuje vrednost
125,00 ali več, povišan znesek sredstev še za 100%.
Spremembe zakona zajemajo tudi dve pojasnili redakcijske
narave. S predlaganima popravkoma člena, ki določa način
izračunavanja deleža sredstev občine za uravnoteženje razvitosti, se način dosedanjega izračunavanja višine sredstev,
ki pripada posamezni občini, ne bo spremenil, odpravi
pa se pomanjkljivo pojasnilo posameznih sestavnih delov
enačbe za izračun.
S predlogom zakona dopolnjujemo tudi nabor nalog, ki
jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo
iz državnega proračuna. Pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije v povezavi z umetno inteligenco in
internetom stvari v javni upravi se izrazito povečuje. Nove
rešitve ne pomenijo le informacijske podpore uveljavljenim
procesom in delu občinske uprave, temveč popolnoma
novo obliko izvajanja storitev za prebivalce. Z uvajanjem
novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej
ni izvajala, s tem se povečuje tudi potreba po kadrih, ki so
sposobni nove naloge občinske uprave upravljati in izvajati.
S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih
občinskih uprav, država prispeva k informacijski krepitvi
občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce.

Zdravstveni inšpektorat RS je opravil 717 nadzorov, izrekel
pa 19 prekrškovnih sankcij in 5 upravnih ukrepov.

Predlog dopolnitve Zakona o fiskalnem
pravilu
Vlada RS je določila besedilo predloga dopolnitve Zakona
o fiskalnem pravilu. Ta odpravlja pravno praznino in
omogoča nemoteno delovanje Fiskalnega sveta v primeru,
ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim članom Fiskalnega sveta pa poteče mandat.
Zakon o fiskalnem pravilu ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko novi člani Fiskalnega sveta še niso imenovani,
dotedanjim pa poteče petletni mandat. Vlada zato predlaga
dopolnitev 9. člena zakona, ki bo omogočila kontinuiteto
delovanja Fiskalnega sveta.
Predlagana dopolnitev določa, da v primeru, če članu ali
predsedniku Fiskalnega sveta poteče funkcija, nov član ali
predsednik pa še ni bil imenovan, funkcijo do imenovanja
novega člana ali predsednika Fiskalnega sveta opravlja
dotedanji član.
V primeru, če je pred iztekom funkcije imenovan le eden
od obeh članov Fiskalnega sveta ali če eden od novoimenovanih članov Fiskalnega sveta ne more nastopiti
funkcije pravočasno, se z žrebom določi, kateri od članov
Fiskalnega sveta bo nadaljeval funkcijo tudi po izteku funkcije. Ker Zakon o fiskalnem pravilu določa, da vlada v predlogu kandidatov za člane Fiskalnega sveta jasno opredeli,
katerega od kandidatov predlaga za predsednika Fiskalnega
sveta, se način določanja nadaljevanja opravljanja funkcije
z žrebom omejuje zgolj na oba člana Fiskalnega sveta, od
katerih nobeden ni predsednik Fiskalnega sveta.
S predlagano ureditvijo bomo zagotovili nemoteno
delovanje Fiskalnega sveta, ki ima pomembno funkcijo
neodvisnega spremljanja in opozarjanja glede vzdržnosti
javnih financ. S tem bomo preprečili negativne posledice,
ki bi jih nedelovanje Fiskalnega sveta lahko imelo na
mednarodno percepcijo ustreznosti celotnega fiskalnega
okvira Slovenije, in negativne učinke na mednarodnih
finančnih trgih.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o financiranju občin
Cilj predlaganih sprememb je preglednejše in učinkovitejše
izvajanje postopka dodeljevanja sredstev, ki se namenjajo
občinam z evidentiranimi romskimi naselji. K navedenemu
cilju spadata tudi izboljšano delovanje in sofinanciranje
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(PE), kjer se odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijo
in za obstoječe objekte na območjih, kjer ni predpisano
opremljanje z javno kanalizacijo. Prehodni roki, ki bi
se iztekli 31. 12. 2021 se podaljšajo do 31. 12. 2025,
prehodni roki z datumom 31. 12. 2023 pa se podaljšajo do
31. 12. 2027. Sredstva za opremljanje »malih« aglomeracij
bodo na voljo tudi po letu 2021.

Vlada RS je na 106. redni seji med drugim sprejela
uredbo na področju energetske učinkovitosti, uredbo
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in
ostale v nadaljevanju navedene akte.

Uredba o pravilih za pripravo napovedi
položaja proizvodnih naprav na obnovljive
vire energije in s soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom na
trgu z električno energijo
Dvanajsti odstavek 20. člena Zakona o spodbujanju rabe
obnovljivih virov energije nalaga Agenciji za energijo,
da vsako leto do 31. oktobra pripravi napoved položaja
proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Ta napoved se uporabi za določitev cene električne
energije v primeru, ko stroški proizvodnje električne
energije, vključno z normalnim tržnim donosom na
vložena sredstva, v napravah za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije ter s soproizvodnjo
z visokim izkoristkom presegajo ceno električne energije,
ki jo je mogoče doseči na trgu in se lahko proizvajalcem
za to električno energijo iz naprav z veljavno deklaracijo
dodelijo podpore. Predmetna uredba določa torej pravila
za pripravo zadevne napovedi.
To pravno materijo je do sedaj urejala razveljavljena
Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo
toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu
z električno energijo, ki se ta čas še uporablja, sprejeta na
podlagi razveljavljenega šestnajstega odstavka 372. člena
Energetskega zakona.
Na podlagi ZSROVE, ki je stopil v veljavo 7.8.2021, je
potrebno izdati nove podzakonske predpise, pri čemer
se spremembe besedila členov izpostavljeno nanašajo na
spremembo pravil o napovedi položaja, ki bodo omogočile
bolj sprotno napovedovanje referenčnih cen predmetnih
energentov.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in
obrazcih za obračun in izplačilo plač v
javnem sektorju
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se Uredba
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju usklajuje z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji
(ZODPol-G):
• določba 74.a člena ZODPol določa, da se uslužbencem
policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo
podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega
obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do
20 odstotkov osnovne plače. Za namen izplačila višje
plače se v Uredbi določa nova šifra izplačila;
• določba 74.b člena ZODPol določa, da je policist, ki
ima službenega psa nameščenega na domu, upravičen
do nadomestila za oskrbo in namestitev službenega psa
na domu. Za namen izplačila nadomestila za oskrbo
in namestitev se določata novi šifri izplačila;
• ZODPol-G določa, da policistom za čas, ko nimajo
pravice do stavke, pripada dodatek k plači v višini
dveh odstotkov povprečne zadnje mesečne bruto
plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih
statističnih podatkih. Za namen izplačila dodatka se
v Uredbi dodaja nova šifra izplačila.
Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so
določili, da se za povračilo stroškov prevoza na delo in z
dela za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča
oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec
dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti
prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega
motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer
razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Za namen izplačila
povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko je
javni uslužbenec upravičen do izplačila pavšalnega zneska
povračila, se uvaja nova šifra izplačila.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode
S spremembo uredbo se podaljšuje prehodno obdobje
za oskrbovalne standarde in za prilagoditev odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijskih enot
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Vlada soglaša z izločitvijo sredstev na sklad
za okrevanje in odpornost
Vlada RS je dala soglasje Ministrstvu za finance, da z
namenske proračunske postavke Sredstva za izvajanje
Mehanizma za okrevanje in odpornost izloči sredstva na
podračun iz 10. točke 41. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 do
višine 111.044.997,60 evra.
V skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 se
sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in
odpornost in so vir sklada za okrevanje in odpornost,
štejejo za namenske prihodke proračuna za leti 2021 in
2022.
Glede na to, da v sprejetem proračunu za leto 2021 namenska sredstva niso bila načrtovana, je vlada izdaja soglasje
Ministrstvu za finance za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2021 do višine 111.044.997,60 evra, kar ne
bo vplivalo na povečanje izdatkov v okviru sektorja države,
saj so izdatki že nastali (pri Ministrstvu za infrastrukturo)
in se bo realizacija zgolj preknjižila na sklad za okrevanje
in odpornost.

Odlok o začasnem ukrepu pri izvajanju
obveznega zdravstvenega zavarovanja
zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni
COVID-19
Z Odlokom se v skladu z mnenjem Strokovne svetovalne
skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje
epidemije z 29. novembrom 2021 zaradi preprečitve
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 predlaga določitev
začasnega ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Imenovani zdravniki in zdravstvene komisije bodo od uveljavitve odloka odločali o zadevah iz svoje pristojnosti brez
pregleda zavarovanih oseb in zgolj na podlagi razpoložljive
dokumentacije. Ukrep je namenjen omejevanju stikov
med zavarovanimi osebami in zaposlenimi pri Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom
preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Vlada
Republike Slovenije bo preverjala utemeljenost ukrepa iz
tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in bo veljal do 7. januarja 2022.
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Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki
opravljajo delo na domu
Vlada RS je obravnavala Poročilo o številu javnih
uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje od
1. do 7. decembra 2021.
Skladno s Sklepom vlade, ki nalaga delo od doma povsod, kjer je glede na naravo in vrsto nalog to možno, so
organi državne uprave posredovali podatke o številu javnih
uslužbencev, prisotnih na delovnem mestu, številu javnih
uslužbencev, ki opravljajo delo na domu, številu javnih
uslužbencev, ki so na terenu ali imajo službeno pot ter
številu odsotnih z dela zaradi drugih razlogov.
Zbrani podatki kažejo, da je bilo v povprečju v organih
državne uprave (skupaj) v tednu med 1. in 7. decembrom
prisotnih 55% zaposlenih, v ministrstvih (skupaj z organi
v sestavi) pa je bilo v povprečju v navedenem obdobju
prisotnih 52% zaposlenih.

Vlada RS je na 107. redni seji, ki je potekala 17. 12.
2021, podala soglasje k predlogom amandmajev
k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o financiranju občin ter določila besedilo
predloga Zakona o elektronskih komunikacijah. Vlada
RS je sprejela tudi Uredbo o izvajanju javnega najema
stanovanj, določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029 in sprejela
letni program izobraževanja odraslih za leto 2022.
Prav tako pa je Vlada RS odločila o prerazporeditvah
in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem
proračunu, sprejela sklepe glede opravljanja nujnih
nalog v organih državne uprave in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19.

Soglasje k predlogu amandmajev k noveli
Zakona o financiranju občin
Predlagan je amandma, s katerim se drugi odstavek spremenjenega 20. a člena Zakona o financiranju občin (sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi
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naselji) namesto na pravilnik, ki ureja razvrstitev razvojnih
regij po stopnji razvitosti za posamezno programsko obdobje, sklicuje na hierarhično nadrejen zakon, ki ureja
spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.
Poleg tega je v spremenjenem 20. a členu predvidena postopnost uvajanja dodatnih sredstev, tako kot je postopnost
uvajanja dodatnih sredstev določena v prehodnih določbah
Zakona o finančni razbremenitvi občin.
Predlagani amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne
službe Državnega zbora.

Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji za obdobje 2013–2020. Z njim se po posameznih
ministrstvih, ki so LPIO 2022 pripravila, določajo
izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale
in financirale iz državnega proračuna v prihodnjem letu.

Sklepi glede opravljanja nujnih nalog v
organih državne uprave
Z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom
COVID-19 ter glede na trenutno epidemiološko situacijo
je Vlada RS sprejela odločitev, da se v času božičnih in
novoletnih praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi
počitnicami, to je od vključno 27. decembra 2021 do
vključno 31. decembra 2021, dodatno omeji gibanje
in zadrževanje javnih uslužbencev v uradnih prostorih
organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v
njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.
V tej zvezi je Vlada RS odločila, da organi državne uprave
v času od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31.
decembra 2021 opravljajo samo nujne naloge, hkrati
pa naložila predstojnikom organov državne uprave, da
določijo nujne naloge in javne uslužbence, ki bodo v obdobju iz prejšnje točke izvajali nujne naloge, pri čemer je
treba zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo
kot delo na domu. državnem proračunu zagotovi nekaj več
kot 71,2 milijona evrov, poraba pa je odvisna od zmožnosti
državnega proračuna.
Celoten povzetek 107. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Uredba o izvajanju javnega najema
stanovanj
Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj ureja vse
faze izvajanja javnega najema stanovanj in določa vsebine
javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj ter postopek
izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor.
Uredba določa tudi vsebine javnega razpisa za oddajanje
najetih stanovanj v podnajem upravičencem, prednostne
kategorije prosilcev za najem stanovanj in postopek oddaje
stanovanj v podnajem.
Z uredbo se določita tudi način izračuna najemnine za
podnajemnike in način subvencioniranja najemnine, pri
čemer gre za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih,
ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za
pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer
upravičencem ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na
prednostno listo na zadnjem javnem razpisu.
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Predlog resolucije o nacionalnem programu
za kulturo
Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto različnih
področij, s ciljem oblikovanja celovite in heterogene strategije na področju kulture. Poslanstvo NPK 2022‒2029 je,
da se slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni
dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in prepoznavnost
slovenske narodne substance tako doma kot v svetu. Za
dosego tega se povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno usmerjene
demokratične družbe.

Vlada RS je na 108. redni seji sprejela spremembo
Sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s plačilom za
nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in
v pravosodnih organih ter Uredbo o načinu priprave
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna
in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti
2022 in 2023. Vlada RS je dala soglasje k predlogom
amandmajev za tretjo obravnavo in uskladitvenega
amandmaja k predlogu Zakona o debirokratizaciji ter
določila besedilo predloga Zakona o oskrbi s toploto
iz distribucijskih sistemov in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Vlada RS
je sprejela tudi odgovor na predlog reprezentativnih

Letni program izobraževanja odraslih za leto
2022
Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije
za leto 2022 (LPIO 2022) sledi usmeritvam Resolucije o
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odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in
drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega
dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za
letni dopust za leto 2021.
Predloga, ki sta bila podana s strani Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) in Pogajalske skupine
sindikatov javnega sektorja (PSSJS), sta za Vlado RS
nesprejemljiva, tako iz razloga vpliva na vzdržnost javnih
financ kot tudi vsebinsko in ne zagotavljata rešitve, ki bi
uresničila zavezo iz sklenjenega Dogovora.
V zvezi s predlogom sindikalne strani glede ureditve dela
na domu v kolektivni pogodbi bi na podlagi zaključkov
strokovne skupine ESS o morebitni nujnosti ureditve te
materije na poenoten način tako za zasebni kot javni sektor
najprej na zakonski ravni, lahko prišlo tudi do pogajanj
o njeni ureditvi v kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti.

sindikatov javnega sektorja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov ter na predlog ureditve dela na
domu. Vlada RS je sprejela tudi Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem
družinam prijazna družba« za obdobje 2021-2023 in
določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
za obdobje 2022–2030. Vlada RS je tudi prerazporedila sredstva državnega proračuna in bo razdelila za
dober milijon mask FFP2. Vlada RS pa je sprejela tudi
odlok in dva sklepa v zvezi z zajezitvijo širjenja virusa
COVID-19 in se seznanila s stroški hitrega antigenskega testiranja v letu 2021 in oceno stroškov testiranja
za prvo trimesečje 2022.

Spremembe sklepa vlade v zvezi s plačilom
za nezakonito odložene odpadke, ki so
posledica nelegalnih prehodov državne
meje
Vlada RS podaljšuje sklep, s katerim so občin povrnjeni
stroški, ki nastanejo kot posledica odstranitve odpadkov,
ki jih za seboj pustijo ilegalni migranti.
Od januarja do novembra 2021 je Vlada Republike
Slovenije stroške za 22.120 kg odpadkov povrnila 11
občinam. V ta namen je bilo izplačanih 36.535,70 EUR.

Predlog Resolucije o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
za obdobje 2022–2030
Uresničevanje resolucije je v pristojnosti ministrstev, ki
so odgovorna za izobraževanje odraslih in so jim za ta
namen dodeljena državna sredstva. V veliki meri pa se
izobraževanje odraslih sofinancira s sredstvi iz evropske
kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov, v manjšem deležu tudi iz sredstev
lokalnih skupnosti, ki v resoluciji niso opredeljena.

Uredba o načinu priprave kadrovskih
načrtov posrednih uporabnikov proračuna
in metodologiji spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2022 in 2023
Predlog Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 je pripravljen
na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).
ZIPRS2223 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju,
in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občine obvezno pripravo
kadrovskih načrtov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
Odlok določa, da:
• uporabniki storitev izkazujejo pogoj PCT z dokazilom
o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48
ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od
24 ur od odvzema brisa,
• so nastopajoči na vajah za kulturno prireditev izjema
od obvezne uporabe zaščitne maske,
• je prepovedano konzumiranje prevzete hrane in pijače
ob in na prevzemnih mestih in
• je največje dovoljeno število udeležencev na javnih
kulturnih in športnih prireditvah 750.

Odgovor na predlog reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja glede
usklajevanja vrednosti plačnih razredov ter
na predlog ureditve dela na domu
Predlog sindikatov v zvezi z usklajevanjem plačnih razredov
plačne lestvice temelji na zavezi iz 13. točke Dogovora o
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dela v šolah in zmanjšanje tveganja za napake, ustrezno
hrambo in dostop do sumarnih podatkov za oblikovanje
politik.

Ne glede na 15. člen odloka se 24. decembra 2021, 25.
decembra 2021, 31. decembra 2021 in 1. januarja 2022
dovoli zbiranje ljudi skupini oseb, če gre za člane največ
treh gospodinjstev. Zbiranje oseb iz prejšnjega stavka je
dovoljeno pod pogojem, da vse osebe starejše od 6 let pred
zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za
samotestiranje. Zbiranje naj bo omejeno na širši družinski
krog in na notranje prostore.

305. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 305. dopisni seji sprejela spremembe
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki
natančneje določajo izvajanje sejemske dejavnosti in
obratovanje žičniških naprav. Dopolnila je tudi Odlok
o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.
Prav tako soglašala z amandmaji k predlogu zakona o
dolgotrajni oskrbi.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno
povrnjenega izgubljenega dohodka za čas
trajanja karantene na domu ali nezmožnosti
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi
obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih
ukrepih na področju zdravstva
Zaradi še vedno prisotnega virusa SARS-CoV-2 se je Vlada
Republike Slovenije odločila za podaljšanje tega ukrepa, kar
bo v pomoč najbolj ranljivemu delu gospodarstva – to so
samozaposleni, družbeniki in delničarji, ki so poslovodje,
ustanovitelji zadrug ali zavodov in kmetje.
Sklep se podaljšuje do konca februarja 2022.
Celoten povzetek 108. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19
V skladu s sprejetimi spremembami odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 je izvajanje kongresne in sejemske
dejavnosti dovoljeno tako na odprtih površinah kot tudi
v zaprtih prostorih, vendar pod pogojem, da udeleženci
izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in
je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5
metra.Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo
odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali
sejemsko dejavnost. Uvede se redni nadzor nad njegovim
izvajanjem, so po dopisni seji vlade sporočili z ministrstva
za zdravje.
V lokalih je strežba jedi ali pijač dovoljena samo v sedečem
režimu, in sicer med 5. in 22. uro. Ob vhodu v lokal
ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe
jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno
dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu
ali na prostoru.
Glede sejemskih prireditev na odprtih površinah, kamor
sodijo tudi novoletni sejmi, ki so v teh dneh organizirani v
že kar nekaj mestih po državi, odlok še določa, da je treba
zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi
vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve na odprtih
površinah mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni
mogoč mimo uradnega vhoda. Spremembe odloka, ki
začne veljati v soboto, je vladi predlagala strokovna skupina za covid-19, katere vodja Mateja Logar je novinarjem

DOPISNE SEJE VLADE RS

304. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je 304. dopisni seji dala soglasje k predlogu
amandmajev k predlogu novele Zakona o organizaciji.

Soglasje vlade k predlogom amandmajev
k predlogu novele Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja
Amandmaji se nanašajo na določbe zakona, ki urejajo evidence in zbiranje podatkov v vzgoji in izobraževanju, tako
da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zaradi
poenotenja vodenja evidenc in dokumentov, vzpostavilo
enoten informacijski sistem, v katerem bodo osnovne in
srednje šole prešle na poenoteno in standardizirano informatizirano vodenje teh evidenc in dokumentov.
Enoten informacijski sistem bo hkrati nudil ustreznejšo podporo ministrstvu pri spremljanju vzgojno-izobraževalnega
dela, načrtovanju politik in v raziskovalno-analitične ter
statistične namene. Hkrati bo vzpostavitev enotnega informacijskega sistema omogočala povezljivost podatkov in
standardizacijo procesov, razbremenitev administrativnega
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309. DOPISNA SEJA VLADE RS

pojasnila, da je tveganje za prenos okužbe na stojnicah
bistveno večje kot v organiziranih lokalih.

Vlada RS je na 309. dopisni seji med drugim sprejela
odgovor na dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti
in zakonitosti nekaterih odlokov v zvezi z nalezljivo
boleznijo COVID-19, mnenje k predlogu novele zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu
in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid 19
in mnenje k noveli zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije Covid -19 .

Dopolnjen Odlok o izjemah od karantene
na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Odlok določa, da se:
• vsem osebam, ki so bile v tveganem stiku z osebo, za
katero obstaja utemeljen sum na okužbo z virusom
SARS-CoV-2 B.1.1.529, odredi karantena na domu
v skladu s Sklepom o izvajanju karantene na domu
pri nalezljivi bolezni COVID-19 in zanje ne veljajo
izjeme od karantene na podlagi veljavnega odloka, tj.
prebolelost in cepljenost osebe, ki je prišla v visoko
tvegan stik;
• za visoko tvegan stik v predlogu sprememb odloka se
šteje, da se je oseba v zadnjih 14 dneh zadrževala ali
potovala v državah in na območjih z visokim tveganjem za okužbo z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529
ali ima epidemiološko povezavo z osebo, okuženo z
virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529);
• države ali območja z visokim tveganjem za okužbo
z virusom SARS-CoV-2 B.1.1.529 so določene v
odloku, ki ureja pogoje vstopa v Republiko Slovenijo
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19. Za te osebe se do nadaljnjega izjeme od
karantene na domu ne upoštevajo.

Vlada sprejela odgovor na dopolnitev
zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti
nekaterih odlokov v zvezi z nalezljivo
boleznijo COVID-19
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o
načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti,
cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo
COVID-19, posameznih določb 2. člena, 5. člena, 6.
člena, 7. člena ter 8. člena Odloka o načinu izpolnjevanja
pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja za zajezitev
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter 2. člena, 3.
člena, 4. člena, 5. člena, 8. člena in 16. člena Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVID-19.
Mnenje o predlogu Zakona o spremembah
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč
gospodarstvu in turizmu pri omilitvi
posledic epidemije COVID-19
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu
in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga.
Predlog zakona se nanaša na podaljšanje veljavnosti
turističnih bonov, ki so bili uvedeni z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri
omilitvi posledic epidemije COVID-19, t.i. Bon21, in
sicer da bi bilo možno izkoristiti bon do vključno 31. julija
2022, in ne do 31. decembra 2021.
Vlada ne podpira predloga Zakona o spremembah Zakona
o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina
poslank in poslancev (prvopodpisana Janja Sluga).

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k
predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi
Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k
predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi za tretjo obravnavo.
Amandmaji predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi (DO)
spreminjajo in dopolnjujejo na način, da se:
• jasneje in nedvoumno opredeli višina začasnega denarnega prejemka, ki ga zavarovana oseba prejema v
času do pričetka koriščenja nedenarne pravice v DO,
• zagotovi neprekinjen prehod izvajalcev DO v instituciji
iz sedanjih predpisov v izvajanje DO po tem zakonu,
• (ne)sklenitev izvedbenega načrta sama po sebi ne more
imeti posledice na samo pravico upravičenca do DO
• in druge nomotehnične uskalditve besedila.
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raziskavam na področju umetne inteligence v Sloveniji
s ciljem pospeševanja celovite in strukturirane digitalne
preobrazbe slovenske družbe.
Tovrstno sodelovanje bo prispevalo k pospešitvi preboja Slovenije med digitalno najnaprednejše države EU,
ugledu Republike Slovenije v mednarodni skupnosti in
na področju digitalne družbe, kakor tudi k zasledovanju
ciljev Republike Slovenije, zlasti Službe vlade za digitalno
preobrazbo k realizaciji njenih ključnih ukrepov in s tem
tudi k uspešnemu nadaljevanju poti k ustvarjanju visokokvalificiranega digitalnega znanja v slovenski družbi in
gospodarstvu.

Vlada je s Sklepom o podaljšanju veljavnosti bonov za
izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje
v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi z dne 2. decembra
2021 že podaljšala veljavnost bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu,
turizmu, športu in kulturi do 30. junija 2022. Vlada zato
meni, da sprememba datuma podaljšanja na 31. julij 2022
ne pomeni bistvene spremembe. Uporaba bona je možna
na veliko različnih področjih, zato je datum podaljšanja
do 30. junija 2022 primerno dolg.

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije Covid-19
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije Covid-19, ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku
predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano
Janjo Sluga.
Vlada Republike Slovenije je v mnenje prejela predlog
Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 - skrajšani
postopek, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije
predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano
Janjo Sluga.
Predlog zakona se nanaša na podaljšanje veljavnosti lanskoletnih turističnih bonov, ki so bili uvedeni z Zakonom
o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije Covid-19 in sicer da bi bilo možno izkoristiti
bon do vključno 31. julija 2022, in ne do 31. decembra
2021, kot je trenutno uveljavljeno.
Vlada RS ne podpira predloga Zakona o spremembah
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije Covid-19 - skrajšani postopek, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina
poslank in poslancev (prvopodpisana Janja Sluga).

313. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 313. dopisni seji izdala dva odloka v
zvezi z zajezitvijo širjenja okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19, podala soglasje k amandmajem predloga
Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja,
omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic
COVID-19.

Odlok o spremembah Odloka o izjemah od
karantene na domu po visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19
Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
se Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
spremeni tako, da izjema od napotitve v karanteno na
domu velja samo še za osebo, ki je prejela poživitveni
odmerek cepiva v skladu z navodili in priporočili NIJZ.
Osebe, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem
COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep
karantene na domu, če je prejela poživitveni odmerek
cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva
Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, v
skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inšttuta za
javno zdravje.

Podpis Memoranduma o soglasju na
področju digitalne preobrazbe s podjetjem
Google
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z vsebino in
nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju, ki ga
skleneta Google in Služba vlade za digitalno preobrazbo
za oblikovanje in implementacijo programov in rešitev
za digitalno preobrazbo, ter za zagotavljanje podpore

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
Na področju trgovinske dejavnosti je vlada določila
omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja
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dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, na kvadraturo na
10 m2 na stranko. Hkrati se ob vhodu objavi informacija
o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru
prodajalne.
Sprememba 14. člena sledi mnenju Strokovne svetovalne
skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje
epidemije COVID-19 z dne 20. 12. 2021. Iz tega izhaja, da
je glede na pričakovanje, da bo v državi prišlo do prevladovanja omikron različice virusa, nizko stopnjo precepljenosti
in posledično pričakovano višjo obremenitev bolnišnic,
treba zaostriti ukrepe.

SEJE DRŽAVNEGA ZBORA
RS

REDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA RS

28. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 28.
redni seji sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A), Zakon o
spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(ZSPJS-Z) in Zakon o oskrbi s plini (ZOP). Opravljene
pa so bile še obravnave predloga Zakona o debirokratizaciji (ZDeb) in predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB),
o katerih bodo poslanci glasovali na naslednji seji.
Svojo zakonodajno pot pa je končal predlog Zakona o
ravnanju z odpadki (ZRO-1).

Amandmaji k predlogu Zakona o dodatnih
ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev,
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic
COVID-19
Amandmaji se med drugim nanašajo na:
• podaljšanje trajanja Programa finančnih spodbud
covid-19 skladno s podaljšanjem začasnega okvira
Evropske unije,
• na popravek pri ukrepu glede turističnih bonov
skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe
Državnega zbora,
• na dopolnitev z novim ukrepom za likvidnostna posojila Slovenskega podjetniškega sklada,
• na dopolnitev z izredno uskladitvijo pokojnin,
• na dopolnitev v zvezi s plačami zdravnikov in
zobozdravnikov,
• na dopolnitev na področju odškodnin zaradi cepljenja,
• na dopolnitev na področju prihodov iz držav s slabo
epidemiološko sliko,
• na časovno podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se iztečejo
z 31. decembra 2021.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju investicij (ZSInv-A)
Državni zbor RS je z 48 glasovi za in osmimi proti
sprejel novelo zakona o spodbujanju investicij, ki predvideva premik spodbud z ustvarjanja delovnih mest na
spodbujanje kapitalsko intenzivnih investicij za zeleni
prehod. Novela bo podlaga za črpanje 88,5 milijona
evrov nepovratnih sredstev iz evropskega mehanizma za
okrevanje in odpornost.
Zakon o spremembi Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (ZSPJS-Z)
Državni zbor RS je s 45 glasovi za in 40 proti sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sta jih
predlagala poslanca narodnih skupnosti. S spremembami
se bo ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov na
dvojezičnih območjih povišal dodatek za dvojezičnost.
Zakon o oskrbi s plini (ZOP)
Državni zbor RS je s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil
zakon o oskrbi s plini, s katerim bo to področje izvzeto iz
energetskega zakona in urejeno samostojno. Med drugimi
cilji zakona sta zanesljiva oskrba s plinom in omogočanje
dekarbonizacije oskrbe s plinom.
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Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb)
Državni zbor RS bo tretjo obravnavo predloga zakona o
debirokratizaciji opravil na naslednji seji, so odločili poslanci. V drugi obravnavi so med drugim sprejeli dopolnilo
opozicije, po katerem se ne bo ustanovilo Uradnega registra
RS, ampak Register pravnih aktov lokalnih skupnosti.
Po prvotnem predlogu bi bila v Uradnem registru RS
objavljena uradna prečiščena besedila veljavnih zakonov
in podzakonskih aktov, na avtentičnost objavljenih besedil
pa bi se bilo mogoče zanesti v pravnem prometu.
Zakon bo po z namenom olajšanja dostopa do javnih
storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen
posegel v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavil zakone in
podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne
uporabljajo več.

IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA RS

88. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA
88. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije
je potekala od 8. do 9. decembra 2021. Poslanke in
poslanci so med drugim obravnavali predlog priporočil
v zvezi s preprečitvijo dviga oskrbnin, novelo zakona o
zdravniški službi, zakon o dolgotrajni oskrbi, gradbeni
zakon in zakon o urejanju prostora.

Predlog priporočila v zvezi s preprečitvijo
dviga oskrbnin za starostnike v domovih za
starejše občane
V razpravi poslancev o predlogu priporočila dela koalicije, po katerem bi vlada manjkajoča sredstva za dvig
plač v domovih za starejše zagotovila s prerazporeditvijo
proračunskih sredstev, so koalicijski poslanci na izredni
seji DZ poudarili učinkovitost ministrstva za delo pri
reševanju problemov na področju domov. V opoziciji pa
so bili kritični.
Glasovanja o predlogu sicer ni bilo, saj ga je odbor DZ za
delo že zavrnil. V koalicijskih strankah so namreč vložili
dopolnilo k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, po katerem bi manjkajoča sredstva v višini 16 milijonov evrov
do konca leta 2022 zagotovil državni proračun.

Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dohodnini
(ZDoh-2AB)
Državni zbor RS ni glasoval o sprejemu novele zakona o dohodnini, s katero vlada predlaga kar nekaj
razbremenitev tako pri obdavčitvi plač kot kapitala. Tik
pred glasovanjem je prestavitev odločanja na eno od prihodnjih sej predlagal poslanec SDS Danijel Krivec in
večina navzočih je s tem soglašala.
Vlada je predlog novele zakona o dohodnini poslala
v obravnavo v DZ v začetku maja in na oktobrski seji
je ob obstrukciji večjega dela opozicije uspešno prestal
prvo obravnavo. Po predlogu bi se splošna olajšava, ki jo
lahko uveljavljalo vsi zavezanci za dohodnino, postopno
do leta 2025 zvišala z današnjih 3500 evrov na 7500 evrov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravniški službi (ZZdrS-I)
Državni zbor RS je s 47 glasovi za in 28 proti potrdil novelo
zakona o zdravniški službi, ki bo po oceni ministrstva za
zdravje pripomogla k boljši dostopnosti zdravstvenega
sistema. Rešitvam novele so bili naklonjeni v koalicijskih
strankah.
V predstavitvi stališča poslanske skupine SDS je poslanka
Nada Brinovšek naštela ključne rešitve novele, med drugim
uvedbo osnovne licence zdravnikov, ki omogoča takojšnjo
vključitev zdravnikov po opravljenem pripravništvu
in strokovnemu izpitu v opravljanje zdravniške službe,
uvedbo certifikata o posebnih znanjih ter spremenjene
zahteve o znanju slovenske jezika za tuje zdravnike, pri
čemer bo poudarek na poznavanju zdravniške, strokovne
terminologije.

Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ZRO-1)
Predlog zakona o ravnanju z odpadki, ki so ga vložili poslanci
SNS, je končal zakonodajno pot, saj odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor 30. novembra 2021 ni potrdil
členov zakona, zato se je zakonodajni postopek končal.
Celoten povzetek 28. redne seje Državnega zbora RS je
na voljo TU.
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Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk)
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in 42 proti sprejel zakon
o dolgotrajni oskrbi, s katerim se po približno 20 letih
prizadevanj to področje sistemsko ureja. Določa niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne
od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih
in podpornih vsakodnevnih opravilih. Sistem zajema
institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca
družinskega člana in denarni prejemek. V vse oblike oskrbe
razen institucionalne je vključena pravica do storitev za
krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrba.
Obstoječe pravice po zagotovilih ministrstva za zdravje
ne bodo ukinjene, ampak uvajajo primerljive pravice za
primerljive potrebe. Uvrščanje v kategorije bo v domeni
vstopnih točk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kjer bodo potencialne upravičence do storitev uvrščali v
kategorije po enakih merilih.
Zakon določa, da bo financiranje do leta 2025 zagotovljeno z že obstoječimi sredstvi v ta namen v pokojninski
in zdravstveni blagajni, preostanek pa bo kril državni
proračun. V času do leta 2025 je medtem predvideno
sprejetje posebnega zakona o zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo, ki bo uredil financiranje po letu 2025.
Sprejeli so več koalicijskih dopolnil, tudi dopolnilo, po
katerem bo manjkajočih 16 milijonov evrov za pokritje
dviga plač v domovih za starejše do konca leta 2022 zagotovil državni proračun. Tako se po zagotovilih koalicije
oskrbnine v domovih ne bodo zvišale, kot je bilo zaradi
novembrskega podpisa dogovora o višjih plačah v zdravstvu
in socialnem varstvu načrtovano sprva.
Z ostalimi dopolnili denimo jasneje opredeljujejo višino
začasnega denarnega prejemka, ki ga zavarovana oseba
prejema v času do začetka koriščenja nedenarne pravice v
dolgotrajni oskrbi, prav tako pa tudi zagotavljajo neprekinjen prehod izvajalcev dolgotrajne oskrbe v instituciji z
zdajšnjih predpisov v izvajanje dolgotrajne oskrbe po tem
zakonu.
S sprejetim dopolnilom Levice pa so črtali del, po katerem bi morali tisti zavarovanci, preko katerih je obvezno
zdravstveno zavarovan denimo zakonec ali starš, predvidoma od januarja naprej plačevati prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje tudi za to osebo. V koaliciji so že
med obravnavo dopolnil napovedali, da bodo amandma
podprli. Kot so dejali v SDS, zapisana rešitev v predlogu
zakona ni bila dorečena.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in 12 proti sprejel zakon
o urejanju prostora, ki naj bi prinesel učinkovitejše vodenje
postopkov priprave prostorskih aktov ter učinkovitejše
vodenje zemljiške politike. Ključne spremembe so na
področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike in zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike.
Kot je ob predstavitvi v DZ dejal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Bojan Purg, sta sprejem in uveljavitev zakona do konca letošnjega leta izjemno pomembna
za 26 občin, ki še vedno niso sprejele občinskega prostorskega načrta. 31. december 2021 je namreč tisti datum, ki
ga je obstoječi zakon določil kot skrajni rok, do katerega
še veljajo stari občinski prostorski akti.
Po novem zakonu se bodo stari občinski prostorski akti
lahko uporabljali do konca leta 2024 oz. do tedaj, ko
občina sprejme občinski prostorski načrt.
Med novostmi je bil med drugim izpostavljen projekten
pristop pri sprejemanju prostorskih aktov, pri državnih
prostorskih načrtih bo ustanovljena projektna skupina,
da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopek
celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave
prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za
državne kot za občinske prostorske akte, dodaja se nov
delni združeni postopek, ki omogoča dodaten način
sočasne priprave državnih prostorskih aktov in izdaje
celovitega dovoljenja.
Da bodo po sprejemu zakona pripravili vse ključne podzakonske akte in da se bodo lahko vsi deležniki pripravili
na izvajanje novega zakona, še zlasti v povezavi z novim
gradbenim zakonom, se bo zakon začel uporabljati 1.
junija 2022.
Gradbeni zakon (GZ-1)
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in 37 proti sprejel nov
gradbeni zakon. Ta med drugim prinaša novosti glede
postopka izdaje gradbenega dovoljenja in možnost gradnje
objektov, ki nimajo vpliva na okolje, že po dokončnem
gradbenem dovoljenju, ne šele po njegovi pravnomočnosti.
Po uvedbi digitalnega poslovanja na tem področju, kar se
bo zgodilo v letu 2024, plačilo komunalnega prispevka
ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja,
ampak se ga bo odmerilo pred začetkom gradnje. DZ je
sicer v drugi obravnavi sprejel dopolnilo dela opozicije,
po katerem bi bilo plačilo komunalnega prispevka pogoj
za prijavo začetka gradnje objekta.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-N)
Državni zbor RS je s 46 za in 42 proti sprejel predlog
novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov po formuli 3+3+3. Pred tem so obravnavali še vložena dopolnila
opozicije, s katerimi bi ohranili sedanjo sestavo.
Najprej je bilo opravljeno drugo branje predloga novele,
ki ga je v obravnavo DZ predložila skupina 40 poslancev
s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS), po tistem,
ko je predsednik DZ Igor Zorčič ni uvrstil na decembrsko
sejo. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport Damir Orehovec je povedal, da so s
sprejetimi dopolnili bile odpravljene pomanjkljivosti, na
katere je vlada opozorila v svojem mnenju, predvsem kar
se tiče določb, ki urejajo zbirke podatkov in pa varovanje
osebnih podatkov in prehodnih odločb.
Zakon pa tudi na novo vzpostavlja napredovanje pomočnic
vzgojiteljic v naziv mentor in svetovalec, kar pa prinaša
tudi dodatne finančne učinke.

Namen novega gradbenega zakona je po pojasnilih
državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor
Bojana Purga zmanjšati administrativna bremena in
pospešiti trajnostni gospodarski razvoj v Sloveniji.
S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke,
mogoče bo hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v
zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih
interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi.
Tako kot predlog zakona o urejanju prostora besedilo
gradbenega zakona nadaljuje s procesom digitalizacije
podatkov, postopkov in spremljanja izvajanja.
Zakon bo začel veljati 31. decembra 2021, uporabljati
pa se bo začel 1. junija 2022. Tako se zagotovi, da bosta
skupaj z zakonom o urejanju prostora začela veljati in se
uporabljati istočasno. Obdobje do začetka uporabe daje
vsem udeležencem pri graditvi dovolj časa, da se z novimi
rešitvami spoznajo, nanje pripravijo, vladi in ministrstvu pa
čas, da pripravita nujne podzakonske akte, ki novi gradbeni
zakon spremljajo in brez katerih sistem ne more delovati.
Novi zakon sicer drugače ureja tudi postopke izvršbe,
tako da se sledi odločbi ustavnega sodišča in zagotavlja t.i.
pravico do spoštovanja doma, poskuša tudi zmanjšati trenja
med arhitekti in inženirji in predvideva sodelovanje vseh
relevantnih strokovnjakov v vseh fazah. Po pričakovanih
bo čas izdaje gradbenega dovoljenja krajši.
Zakon ohranja ter deloma dopolnjuje odločbe, ki se
nanašajo na legalizacijo, novost je določba, ki omogoča
začetek postopka izdaje gradbenega dovoljenja brez
priloženih dokazil o pravici graditve za infrastrukturne
objekte, je še navedel Purg in dodal, da so po zakonu
tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva
okolja in ohranjanja narave ter civilne iniciative, stranski
udeleženci v postopku s pravicami, ki jih določa zakon.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o financiranju občin (ZFO-1D)
Državni zbor RS je s 67 glasovi za in osmimi proti sprejel
novelo Zakona o financiranju občin, ki se nanaša na
rešitev, vključeno že v Zakon o finančni razbremenitvi
občin, kjer so občinam z evidentiranimi romskimi naselji
kot popravek primerne porabe dodatno namenili finančna
sredstva v višini 3,5 odstotka primerne porabe.
Sedaj je v Zakonu jasno določeno, da gre za sredstva, ki jih
občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker
imajo zaradi romskih naselij višje stroške delovanja oziroma
višje stroške, povezane z vzdrževanjem in gradnjo infrastrukture v občini. Omenjena sredstva so nenamenska,
torej občinam ni treba posebej poročati o njihovi porabi,
je dejala.
Druga sprememba Zakona pa se nanaša na dopolnitev
nabora nalog, ki jih po Zakonu o financiranju občin
opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz
državnega proračuna. Gre za področje informatike, katere
pomen se izrazito povečuje tudi v javni upravi. Na ta način
bo država dodatno prispevala k informacijski krepitvi občin
predvsem pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce.

90. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 90.
izredni seji, ki je potekala 22. 12. 2021 sprejeli Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju
občin.
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socialne zaščite posameznika kot tudi pogojev za delovanje
gospodarstva.

Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F)
Državni svetniki niso podprli predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F), saj naj
bi Vlada RS na podlagi javnih razpisov, ki bodo objavljeni
najmanj trikrat letno, odločala o vlogah za dodelitev koncesij, in sicer na podlagi meril, določenih v ZIS-F.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZIS-F bi
se povečalo število prirediteljev klasičnih iger na srečo iz
trenutnih dveh na pet prirediteljev. Ker predlog zakona
ne upošteva stališč ključnih deležnikov v obstoječem
sistemu in ker Državni svet ocenjuje, da obstoječi loteriji
(Loterija Slovenije in Športna loterija Slovenije) ustrezno
zapolnjujeta vrzel pri skrbi za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, podpira sedanji model sodelovanja
države, loterij ter invalidskih, humanitarnih in športnih
organizacij ter nasprotuje rušenju dobro delujočega modela iger na srečo. Presenetila jih je tudi neprepričljivost
zakonskih rešitev in njihova obrazložitev, ki je v nekaterih
delih nedorečena. Državni svet prav tako opozarja, da so ga
nekateri ključni deležniki že pozvali, naj v primeru sprejetja
predložene zakonske novele nanjo vloži odložilni veto.

46. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA
46. redna seja Državnega sveta RS je potekala 8.
decembra 2021. Svetnice in svetniki so podprli
dopolnjen predlog Zakona o debirokratizaciji, brez
podpore pa sta ostala predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih in predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Seznanili pa so
se z s Predlogom Strateškega načrta Skupne kmetijske
politike 2023–2027i, Partnerskim sporazumom za
obdobje 2021–2027 in Izhodišči Programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Predlog Zakona o debirokratizaciji (ZDeb)
Državni svet je podprl dopolnjen predlog Zakona o debirokratizaciji (ZDeb), ki predstavlja prvi zakonodajni paket
na poti k zmanjšanju administrativnega in regulatornega
bremena v javni upravi in k izboljšanju učinkovitosti njenega poslovanja. Državni svet se zaveda, da procesa debirokratizacije ni moč zaključiti le z enim krovnim zakonom,
je pa prva faza nujna, da se ugotovijo jasne časovne meje
in točen obseg prenormiranega pravnega reda, ki je pred
ustanovitvijo Strateškega sveta za debirokratizacijo vseboval
več kot 30.000 pravnih aktov, od katerih so najstarejši
segali v leto 1946. Dopolnjen predlog zakona daje pravno
podlago za vzpostavitev uradnega registra, ki bo v dobi
digitalizacije in informatizacije omogočil enostaven dostop
in jasen pregled nad uradno prečiščenimi besedili državnih
predpisov. Državni svet pričakuje čimprejšnjo predložitev
napovedanega naslednjega zakonodajnega paketa, ki bo
naslovil ostala področja, ki čakajo na uveljavitev ukrepov
za debirokratizacijo.

Predlog Strateškega načrta Skupne
kmetijske politike 2023–2027
Državni svetniki so se seznanili še s Predlogom Strateškega
načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027, v okviru
katerega ima Slovenija na voljo 1,78 milijarde evrov sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Med drugim so poudarili pomen kmetijskih subvencij,
ki naj bodo namenjene le tistim, ki dejansko kmetujejo, torej zemljo obdelujejo in pridelujejo hrano. To bi
imelo posredni učinek tudi na večjo prehransko varnost
in višjo samooskrbo. Ob tem Državni svet še ugotavlja, da
beležimo najnižjo samooskrbo pri zelenjavi, ki pa je v SN
SKP 2023–2027 izključena iz proizvodno vezanih plačil.

Predlog zakona o spremembah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih
Predlog zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki pa ni dobil podpore. Državni svet
ugotavlja, da predlog zakona odpira zlasti vprašanja, ki
bi se jih prvenstveno moralo reševati v okviru socialnega
dialoga. Zato želi predvsem spodbuditi Vlado RS in pristojno MDDSZ za čimprejšnjo oživitev socialnega dialoga
v zvezi z izpostavljenimi vprašanji, ki se dotikajo tako
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Partnerskim sporazum za obdobje 2021–
2027 in Izhodišča Programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju
2021–2027
Državni svetniki so se seznanili tudi s Partnerskim sporazumom za obdobje 2021–2027 in Izhodišči Programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2021–2027, ki jih je predstavila mag. Monika Kirbiš Rojs,
državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
V nadaljevanju seje pa je Državni svet podal tudi zahtevo
za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in
40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
ki naj se jo obravnava prednostno.

PRIPRAVLJALEC REGIONALNEGA
PROSTORSKEGA PLANA
Ministrstvo za okolje in prostor je z Zakonom o urejanju
prostora uvedlo regionalno prostorsko planiranje, s katerim
želijo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o
prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje
trajnostnega in racionalnega razvoja. ZUreP-2 določa, da
postopek priprave RPP vodi pripravljavec, ki je pravna
oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. ZUreP-2 določa
tudi, da pripravljavca RPP izbere ministrstvo v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.
Na MOP pripravljajo novelo prostorske zakonodaje
(ZUreP-3), ki na področju regionalnega prostorskega
planiranja pripravljavca RPP za celotno območje vsake
razvojne regije izberejo občine v regiji. Rok za pripravo in
sprejem RPP pa je prestavljen na 1. 1. 2027.
Glede na navedene predlagane spremembe prostorske zakonodaje na področju regionalnega prostorskega planiranja
in druge posredovane informacije MOP predlaga, da se
občine na območju posamezne razvojne regije začnejo čim
prej dogovarjati in usklajevati glede izbora pripravljavca
RPP. Postopek priprave RPP bi morali začeti čim prej v letu
2023, kar pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca
RPP konec leta 2022.

VLADA KMETIJSTVU ZAGOTOVILA ŠE
DODATNIH 210 MILIJONOV EVROV V
OBDOBJU 2023-2027
Vlada bo kmetijstvu namenila še dodatnih 210 milijonov evrov v obdobju 2023-2027, poleg dodatnih 100
milijonov, ki jih je obljubila že poleti, so se dogovorili na
današnjem sestanku kmetijskih organizacij s predsednikom
vlade Janezom Janšo in kmetijskim ministrom Jožetom
Podgorškom. Sredstva se bodo odražala znotraj Skupnega
finančnega načrta na katerega smo v ZOS podali pripombe
in predlog za povečanje sredstev za intervencije povezane
z občinami znotraj tega dokumenta.
»Današnji sestanek je bil težko pričakovan in v finančnem
delu pomemben zaključek procesa priprave strateškega
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načrta. Lahko zatrdim, da sem izjemno vesel, da smo
razumeli, da je kmetijstvo ena od izjemno pomembnih
strateških panog tudi v Sloveniji in da za ta namen tudi
glede na aktualne kazalce gospodarske rasti v Sloveniji
namenjamo temu sektorju dodatna finančna sredstva kar v
obsegu 310 milijonov evrov za novo programsko obdobje,«
je po sestanku za STA dejal minister Podgoršek.
Z dodatnimi sredstvi bodo po njegovih besedah naslovili
ključne potrebe znotraj kmetijskega sektorja, ki naslavljajo
proces prestrukturiranja v smislu dobrobiti živali, prilagajanje na podnebne spremembe, modernizacijo kmetijskega
in živilsko-predelovalnega sektorja in druge. Minister
meni, da bodo z dodatnimi sredstvi lahko bistveno bolje
finančno uravnotežili načrtovane strateške vsebine.
Na kmetijskem ministrstvu poteka zadnji mesec priprave
strateškega načrta SKP 2023-2027, ki ga mora Slovenija
Evropski komisiji predložiti do konca letošnjega leta,
nato sledijo pogajanja s komisijo, v uporabo pa naj bi
načrt stopil z letom 2023. Kot je danes povedal minister
Podgoršek, bodo strateški načrt SKP v seznanitev vladi
poslali predvidoma v ponedeljek.
Iz dolgoročnega proračuna EU ima Slovenija za omenjeno
petletno obdobje na voljo 1,2 milijarde evrov, k temu
znesku pa bo Slovenija skupaj z danes dogovorjenim zneskom dodala dobrih 540 milijonov evrov iz nacionalnega
proračuna. Slovenija

RAZPIS PROJEKTA
MEDINSTITUCIONALNEGA
SODELOVANJA
S strani Ministrstva za zunanje zadeve smo prejeli obvestilo,
da je Ministrstvo za finance Republike Turčije objavilo
razpis za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja
z naslovom »Town Twinning between Turkey and EU-II:
Twinning for a Green Future Grant Scheme.« Projekt
financira EU, namenjen pa je lokalnim skupnostim v
državah članicah EU in lokalnim skupnostim v Turčiji.
14. januarja 2021 bo potekal spletni seminar o projektu,
in sicer od 14:30 do 16:45. Na seminar se je potrebno
prijaviti.
Rok za oddajo ponudb je do 1. marca 2022 do 17. ure
(po lokalnem času v Ankari). Prijave pa je treba oddati
osebno ali po kurirski pošti na naslov turškega ministrstva
(Ministry of Treasury and Finance – Central Finance and
Contracts Unit).
Zainteresirane občine v Sloveniji tako vabijo, da pridobijo
več informacij o razpisu. Za dodatna vprašanja glede razpisa pa se lahko obrnete na elektronski naslov ygunduc@
ab.gov.tr ali na Veleposlaništvo Republike Slovenije v
Ankari ankara@gov.si.

LETO 2022 EVROPSKO LETO MLADIH
Svet Evropske unije je 10. decembra 2021 potrdil dogovor
političnega trialoga z Evropskim parlamentom, ki ga je
slovensko predsedstvo doseglo 6. decembra 2021 z zapiranjem še zadnjih odprtih vprašanj o proračunu.
Evropsko leto mladih bo tako v ospredje postavilo
glas mladih, s tem pa številne plati življenja mladih od
izobraževanja, zaposlovanja pa vse do dobrega počutja,
njihove samozavesti in zdravja, kulturnega udejstvovanja
in iskanja rešitev za izzive prihodnosti.
V prihajajočem letu bodo tako v državah članicah kakor
tudi v okviru Evropske komisije v sodelovanju z drugimi
institucijami EU, organizacijami civilne družbe in mladimi
vse leto organizirane številne dejavnosti na evropski,
državni, regionalni in lokalni ravni.
Več informacij je na voljo TU.

EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
V okviru Programa projektov eProstor je okoljsko ministrstvo izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in
podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč. Na spletni
strani prostorskega informacijskega sistema (PIS) si tako
lahko vsak pogleda kje so obstoječa poseljena zemljišča.
Podatki o poseljenih zemljiščih bodo v prihodnje združeni
še s podatki javne cestne in železniške infrastrukture. S tem
bodo določena pozidana zemljišča, ki bodo predstavljala
strokovno podlago pri določitvi nepozidanih stavbnih
zemljišč in v nadaljevanju pri vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč.
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Za povračilo sredstev je potrebno na Ministrstvo za
okolje in prostor najkasneje do 20. 1. 2022 poslati
zahtevek v skupnem znesku vseh terjatev iz tega naslova
z vsemi ustreznimi prilogami (za celotno leto 2021),
MOP bo pripravil ustrezno pravno podlago – sklep, na
podlagi ZFRO pa se bodo nakazala upravičena sredstva
posamezni občini.

Ministrstvo za finance je pripravilo Priročnik za pripravo
začasnega financiranja občin, ki vsebuje pravne podlage
za uvedbo začasnega financiranja, obdobje in obseg porabe v obdobju začasnega financiranja, namene porabe,
izvrševanje proračuna, načrt razvojnih programov, objavo
začasnega financiranja in začasno financiranje v primeru
ustanovitve nove občine.

SPLETNI OBRAZEC ZA VNOS IN
POPRAVLJANJE PODATKOV O
POOBLAŠČENIH OSEBAH ZA VARSTVO
OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Priročniku je priložen tudi vzorec sklepa o začasnem
financiranju, ki naj vsebuje tudi splošni del proračuna.
Sklep o začasnem financiranju mora biti pravočasno in na
primernem mestu objavljen. Prav tako pa morata biti za
obdobje začasnega financiranja pripravljena in objavljena
tuzdi posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.
Če občina ne sprejme proračuna v roku, ki omogoča
njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta za katerega se le-ta
sprejema, je treba uvesti začasno financiranje.

Informacijski pooblaščenec je na spletni strani objavil
spletni obrazec, s katerim lahko zavezanci, ki morajo glede
na določbe člena 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov
(GDPR) imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih
podatkov in njene podatke sporočiti Informacijskemu
pooblaščencu, opravijo to dolžnost.
S pomočjo spletnega obrazca se lahko tudi popravijo
že vneseni podatki (npr. ob spremembi imenovane
pooblaščene osebe).

POVRAČILO SREDSTEV SUBVENCIJ
PROSILCEM ZA DODELITEV
NEPROFITNEGA NAJEMNEGA
STANOVANJA

PRIMERNA PORABA OBČIN,
DOHODNINA IN FINANČNE
IZRAVNANVE IN SREDSTEVZA
URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN
ZA LETI 2022 IN 2023

Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel v 121.b
člen Stanovanjskega zakona, ki ureja povračilo sredstev
subvencij prosilcem za dodelitev neprofitnega najemnega
stanovanja. Gre za prosilce, ki plačujejo tržno najemnino
in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem
razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini stalnega prebivališča, a stanovanja niso uspeli pridobiti in so
si zato sami na trgu poiskali ustrezno stanovanje. Med
upravičence sodijo tudi prosilci, ki so vlogo za subvencijo
posredovali neposredno na Center za socialno delo, ker
občina ni objavila javnega razpisa več kot leto dni.
ZFRO je določil, da sredstva za subvencioniranje prosilcev
za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja
državni proračun v celoti in ne več do polovice, kot je
to veljalo do sprejetja ZFRO. Potrebna sredstva se med
letom, tako kot doslej, zalagajo iz občinskih proračunov.
Določba se uporablja od 1. 1. 2021, kar pomeni, da bo
državni proračun na zahtevo občin v letu 2022 povrnil
celotna založena sredstva subvencij za leto 2021.

1. 12. 2021 je Direktorat za proračun Ministrstva za finance objavil spremenjene podatke o izračunih primerne
porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev
za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023.
V 58. členu ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022
določena v višini 645,00 eura in za leto 2023 v višini
647,00 eura. Skupna primerna poraba občin, izračunana
na podlagi določenih povprečnin, znaša 1.324.874.996
eurov za leto 2022 in 1.328.983.135 eurov za leto 2023.
Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi
tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2022 ne zadostuje
za pokritje vseh pripadajočih sredstev, za leto 2023 pa
ocena razpoložljive dohodnine zadostuje za pokritje vseh
pripadajočih sredstev. Zato bodo določene občine (148
občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz
državnega proračuna v skupni višini 4.212.454 eurov. V
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letu 2023 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave
iz državnega proračuna niso predvidena.
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na
podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe
občin v posameznem letu ter tako za leto 2022 znašajo
105.990.000 eurov in 106.318.651 eurov za leto 2023.

SPODBUDA TRAJNOSTNI MOBILNOSTI
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
je odobrila 764,5 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »DRR Kranj e-polnilnice«. To je
prva naložba iz evropskih skladov, ki je v celoti namenjena
e-polnilnicam.
Mestna občina Kranj bo v okviru projekta postavila tri
javne električne polnilnice s skupno osmimi polnilnimi
mesti, ki bodo namenjene polnjenju električnih avtobusov
za potrebe izvajanja mestnega potniškega prometa.
Projekt bo zaključen predvidoma jeseni 2022.Projekt
»DRR Kranj e-polnilnice« je sicer prva naložba iz evropskih skladov v finančni perspektivi 2014-2020, ki je v
celoti namenjena e-polnilnicam. Do sedaj so bile namreč
le-te posredno podprte v okviru projektov P+R (Park and
Ride oz. parkiraj in presedi), e-parkirna mesta pa so bila
le manjši del projektov, katerih namen je izvedba P+R
sistemov. Le-te so že uvedli v Krškem, Ljubljani, Grosuplju,
Kamniku, Sevnici, Šentjurju, Borovnici, Celju in Kopru,
v okviru sistemov P+R pa je bilo do sedaj izvedenih okrog
100 parkirnih mest s polnjenjem za električna vozila.

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA
NEGOVALNO BOLNIŠNICO V NOVEM
MESTU
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt
»COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne
bolnišnice – preureditev starega internega oddelka SB
Novo mesto«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo
izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 6 milijonov evrov,
od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov
React-EU prispeval dobrih 3,8 milijona evrov.
Več informacij je na voljo TU.
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KOLESARSKE POVEZAVE V KRANJU,
MURSKI SOBOTI IN NA PTUJU

omenjena občina bo poleg novih talnih ureditev poskrbela
tudi za novo krajinsko ureditev z zasaditvijo novih dreves in
drugih rastlin. Površino bo opremila s priklopnimi mesti za
stojnice in prireditvene odre, poleg tega pa bo uredila tudi
novo javno razsvetljavo. V štajerski prestolnici niso pozabili
niti na najmlajše – za njih so predvidena nova otroška
igrala. Sodoben celoten videz prenove pa bo zaključila
nova urbana oprema. Projekt bo zaključen predvidoma
do poletja 2023.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za sledeče
kolesarske povezave:
1. Mestna občina Kranj bo s pomočjo Kohezijskega
sklada dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce
in komunalno infrastrukturo na Kolesarski povezavi
10: Športni park Kranj-Avtobusna postaja Kranj na
delu Ceste Staneta Žagarja znotraj mestnega območja
Kranja. Med drugim bo dogradila odvodnjavanje,
javno razsvetljavo in parkirišče.
2. Mestna občina Ptuj bo uredila površine za kolesarje ob obstoječi občinski cesti ter s tem zagotovila
neprekinjeno kolesarsko povezavo med Dornavsko in
Ormoško cesto. V okviru tega projekta bo razširila
obstoječ pločnik v dvosmerno kolesarsko stezo, preko
potoka Grajena pa bo postavila brv. Tudi ta investicija
bo sofinancirana s sredstvi iz Kohezijskega sklada.
3. Mestna občina Murska Sobota pa bo s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj obnovila več
odsekov kolesarskih povezav, in sicer: odsek (1) na
Lendavski ulici, (2) na Gregorčičevi ulici (s krožiščem
z Ulico Staneta Rozmana in krožiščem z Ulico arhitekta Novaka), (3) na Ulici Staneta Rozmana, (4) na
Slomškovi ulici (s krožiščem na Gregorčičevi) in (5)
odsek na Zvezni ulici.
V finančni perspektivi 2014-2020 je bilo do sedaj za
kolesarske povezave širom Slovenije zagotovljenih okrog
115 milijonov evrov evropskih sredstev, s katerimi je bilo
podprtih približno 492 kilometrov kolesarskih povezav.

EVROPSKA SREDSTVA ZA ODVAJANJE
IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt
»Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina HočeSlivnica«. Sredstva, s katerimi bo Občina Hoče-Slivnica
zgradila ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod na območjih Radizela in
Spodnjih Hoč, bo prispeval Kohezijski sklad.
Občina Hoče-Slivnica bo v okviru projekta zgradila ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod v aglomeracijah Radizel in Spodnje Hoče,
ki imata več kot 2000 populacijskih enot. Boljšega čiščenja
odpadne vode bo deležnih predvidoma 2.782 prebivalcev
omenjenih območij, z izvedbo projekta pa bo dosežena
98,49 % priključenost v aglomeraciji Spodnje Hoče in
98,50 % priključenost v aglomeraciji Radizel na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja. Zgrajenih
bo okrog 20 kilometrov kanalizacijskega omrežja, ki bo
povezano s Centralno čistilno napravo Maribor. Projekt
bo predvidoma zaključen do poletja 2023.

EVROPSKA SREDSTVA ZA UREDITEV
NABREŽJA DRAVE
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt
»Ureditev nabrežja Drave – Lent«. Sredstva, s katerimi
bo Mestna občina Maribor uredila Dravsko promenado
in Lent, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Mestna občina Maribor bo tako v okviru projekta celovito
prenovila kar dva hektarja urbanih mestnih površin, ki
so del starega mestnega jedra ob reki Dravi. Natančneje,
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14 AKTUALNI JAVNI RAZPISI 15 EU NOVICE
V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Posojila za financiranje projektov celovite energetske
prenove javnih stavb (EE) – do porabe sredstev oz.
do 31. 12. 2021
2. Javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in
nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših
večstanovanjskih stavb - 31. 12. 2021
3. Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za
pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove
starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s
strani podjetij za energetske storitve -31. 12. 2021
4. Javni poziv za sofinanciranjenujnih programov na
področju kulture za leto 2022 (JP KE 2022) - 9.
1. 2022
5. 3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za
širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno
širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem
dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v
zvezi z e-upr - rok 26. 1. 2022 do 14.00
6. 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine - rok
14. 2. 2022 do 15.00
7. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in
2023 – 31. 1. 2022
8. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022 - rok
30. 4. 2022
9. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025

POJAV OMIKRONA OPOMIN GLEDE
POTREBE PO NADALJNJI PODPORI
GOSPODARSTVU
Pojav novih koronavirusnih različic, kot je omikron, je
opomin, da je podpora gospodarstvu še vedno potrebna
in da je treba razvoj dogajanja spremljati zelo pozorno,
je po današnjem zasedanju finančnih ministrov držav v
območju evra poudaril šef evroskupine Paschal Donohoe.
Gospodarsko okrevanje sicer upravičuje prehod od široke
k bolj ciljno usmerjeni podpori, je še dejal šef evroskupine,
irski finančni minister Donohoe po koncu zasedanja, na
katerem so se med drugim osredotočili na vprašanje,
kaj pojav nove različice omikron pomeni za finance in
gospodarstvo v območju evra. Tudi evropski komisar za
gospodarstvo Paolo Gentiloni je poudaril, da rast primerov
covida-19, vnovično uvajanje omejitev, motnje v globalnih
dobavnih verigah in rast inflacije potrjujejo, da morajo
odločevalci ostati budni in prožni ter sproti prilagajati politike. Evroskupina je sicer danes podprla ocene osnutkov
proračunskih načrtov, ki jih je minuli mesec predstavila
Evropska komisija. Strinja se, da je v prihodnjem letu
primerna zmerno podporna fiskalna politika.
Slovenski osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto
je tako kot na splošno vsi osnutki držav območja evra po
oceni komisije skladen z evropskimi priporočili, pri čemer
v Bruslju opozarjajo, da lahko slovenska davčna reforma
obremeni vzdržno in vključujoče okrevanje.
Ocene so tudi letos prilagojene pandemični realnosti.
Unija je namreč zaradi pandemije zamrznila evropska
proračunska pravila in ta ureditev naj bi veljala do konca
prihodnjega leta.

USKLADITEV PRAVIL O ENERGIJSKI
UČINKOVITOSTI STAVB
Evropska komisija je predlagala uskladitev pravil o energijski učinkovitosti stavb z evropskim zelenim dogovorom in
razogljičenje stavbnega fonda EU do leta 2050. Ta predlog
bo prispeval k prenovi domov, šol, bolnišnic, pisarn in
drugih stavb za namen zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov in stroškov za energijo.
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Glede na predlagana pravila bi morale biti od leta 2030
vse nove stavbe brezemisijske. Vključena je tudi zahteva
minimalnih standardov energetske učinkovitosti na ravni
EU, da se posodobi 15 % stavbnega fonda z najslabšo energetsko učinkovitostjo v vsaki državi članici. Predvidene so
jasnejše energetske izkaznice z boljšimi podatki, vključitev
nacionalnih načrtov za prenovo stavb v nacionalne energetske in podnebne načrte ter posodobitev infrastrukture
za polnjenje električnih vozil.
Več informacij je na voljo TU.

Prvi krog razpisov misij EU se je začel 22. decembra 2021,
drugi pa 11. januarja 2022.
Več informacij je na voljo TU.

PRVI DELOVNI PROGRAM ZA
DIGITALNI DEL INSTRUMENTA
ZA POVEZOVANJE EVROPE (IPE
DIGITALNO)
Evropska komisija je sprejela prvi delovni program za
digitalni del Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE
Digitalno), v katerem so opredeljeni obseg in cilji ukrepov,
ki so potrebni za izboljšanje evropske infrastrukture za
digitalno povezljivost. Ti ukrepi bodo v obdobju od leta
2021 do leta 2023 prejeli več kot milijardo evrov sredstev.
IPE Digital bo s spodbujanjem javnih in zasebnih naložb
prispeval k projektom povezljivosti v skupnem interesu
EU ter vzpostavitvi varne, zanesljive in trajnostne visokozmogljive infrastrukture, vključno z gigabitnimi omrežji in
omrežji 5G po vsej EU.
Več informacij je na voljo TU.

POSODOBLJENA PRAVILA ZA
OKREPITEV UPRAVLJANJA
SCHENGENSKEGA OBMOČJA
Evropska komisija je predlagala posodobljena pravila za
okrepitev upravljanja schengenskega območja. Namen
posodobitve je zagotoviti, da ponovna uvedba nadzora
na notranjih mejah ostane skrajni ukrep.
Z novimi pravili se uvajajo tudi skupna orodja za
učinkovitejše upravljanje zunanjih meja v primeru javnozdravstvene krize, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih
med pandemijo COVID-19. V posodobljenih pravilih,
kot tudi v vzporednemu predlogu ukrepov, ki jih lahko
države članice sprejmejo na področjih azila in vračanja, je
obravnavano tudi izrabljanje migrantov.
Več informacij je na voljo TU.

ZBIRNO POROČILO O IZVAJANJU
EVROPSKIH STRUKTURNIH IN
INVESTICIJSKIH SKLADOV (ESI)
Evropska komisija je objavila zbirno poročilo o izvajanju
evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI) za
leto 2021. V poročilu so predstavljeni kumulativni dosežki
skladov ESI, ki so v obdobju 2014–2020 dosegli vrednost
461 milijard evrov.
Ti skladi, dopolnjeni z nacionalnim sofinanciranjem, predstavljajo skupno naložbo v vrednosti 640 milijard evrov
za spodbujanje trajne socialno-ekonomske konvergence,
odpornosti in ozemeljske kohezije.
Več informacij je na voljo TU.

19 NOVIH RAZPISOV V VREDNOSTI
673 MILIJONOV EVROV
Evropska komisija je za izvajanje misij EU napovedala
19 novih razpisov v vrednosti 673 milijonov evrov. Pet
misij EU, ki so se začele izvajati septembra, je namenjeno
reševanju velikih izzivov in doseganju ambicioznih ciljev
na področju zdravja, podnebja in okolja do leta 2030.
Danes objavljeni razpisi se osredotočajo na področja, kot
so podpiranje regij in skupnosti pri njihovem prilagajanju podnebnim spremembam, razvoj novih metod in
tehnologij pri zgodnjem odkrivanju raka, obnavljanje morskih in sladkovodnih ekosistemov ter biotske raznovrstnosti, ohranjanje pravičnih, trajnostnih, odpornih in
podnebno nevtralnih mest ter potrjevanje in razvijanje
kazalnikov za zdravje tal.

SKUPINA STROKOVNJAKOV ZA JAVNO
UPRAVO IN UPRAVLJANJE
Evropska komisija bo ustanovila skupino strokovnjakov
za javno upravo in upravljanje, ki bo svetovala Komisiji in
z državami članicami EU vzpostavila dialog o reformah.
Hkrati naj bi olajšala izmenjavo informacij o tematskih
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in metodoloških vprašanjih ter dobrih praksah v okviru
instrumenta za tehnično podporo.
Skupina bo prispevala h krepitvi upravnega sodelovanja
med državami članicami in institucijami EU.
V njej bodo tudi predstavniki nacionalnih ministrstev, pristojnih za horizontalna vprašanja, politike, usklajevanje ali
modernizacijo na področju javne uprave. Odprta bo tudi
za lokalne in regionalne uprave, mednarodne organizacije,
organe EU in raziskovalne mreže.
Strokovna skupina naj bi začela delovati v začetku leta
2022.
Več informacij je na voljo TU.

z nedavnim dogovorom OECD/G20 o prerazporeditvi
pravic do obdavčitve.
Vzpostavljeni viri prihodkov naj bi v letih 2026–2030 v
povprečju ustvarili do 17 milijard evrov na leto za proračun
EU.
Predlagani viri lastnih sredstev bodo prispevali k
odplačevanju sredstev s katerimi je EU financirala komponento nepovratnih sredstev v okviru instrumenta
NextGenerationEU. Z novimi viri naj bi se financiral tudi
Socialni sklad za podnebje.
Več informacij je na voljo TU.

PAKT ZA PODEŽELJE
Evropska komisija je začela izvajati pobudo pakta za
podeželje, ki je bila napovedana v dolgoročni viziji za
podeželska območja.
Namen novega pakta je spodbuditi javne organe in
zainteresirane strani k ukrepanju v zvezi s potrebami in
težnjami podeželskih skupnosti. Pakt bo zagotovil skupni
okvir za sodelovanje med deležniki na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Cilj dolgoročne vizije
je s pomočjo pakta za podeželje in akcijskega načrta za
podeželje okrepiti povezanost, odpornost in uspešnost
podeželskih območji EU.
Do junija 2022 se lahko zainteresirane strani pridružijo
skupnosti pakta za podeželje ter izmenjajo mnenja o
njegovem izvajanju in razvoju.
Več informacij je na voljo TU.

VZPOSTAVITEV NASLEDNJE
GENERACIJE VIROV LASTNIH
SREDSTEV ZA PRORAČUN EU
Evropska komisija je predlagala vzpostavitev naslednje
generacije virov lastnih sredstev za proračun EU z uvedbo
treh novih virov prihodkov.
Prvi vir temelji na prihodkih iz sistema trgovanja z emisijami (ETS), drugi na sredstvih, ustvarjenih s predlaganim
mehanizmom EU za ogljično prilagoditev na mejah,
tretji pa na deležu preostalega dobička multinacionalnih
družb, ki bo prerazporejen državam članicam EU v skladu
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