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1  UVOD

Za nami je drugi mesec leta 2021 in na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili novo številko elektronskega 
glasila Mesečni utrip.
V njem si lahko med drugim več preberete o drugi seji predsedstva Združenja občin Slovenije, ki je zaradi aktualnih 
epidemioloških razmer še vedno potekala preko spletnega portala ZOOM. Člani predsedstva so obravnavali poročilo 
o delu za leto 2020 in oblikovali smernice dela za leto 2021. Leto je bilo vsekakor uspešno, saj je prineslo pomembne 
spremembe, ki bodo vplivale na finančno stabilnost občin in pripomogle k nadaljnjem razvoju. Člani so se dotaknili 
tudi vedno bolj pereče problematike na področju graditve novih šol in vrtcev. Trenutno je sicer objavljen javni razpis 
na tem področju vendar pa so potrebe na tem področju bistveno večje.
Predstavniki ZOS smo se udeležili sestanka na kmetijskem ministrstvu na temo predloga Zakona o kmetijskih 
zemljiščih ter dveh sej pogajalskih skupin s sindikati javnega sektorja.
Na naslove pristojnih pa smo naslovil tudi predloge za že deveti sklop ukrepov za zajezitev epidemije s koronavirusom 
COVID-19 in omilitev njenih posledic oz. PKP9. Prav tako pa smo podali predloge in pripombe k predlogu Zakona 
o katastru nepremičnin, predlogu Zakona o urejanju prostora in predlogu Zakona o varstvu okolje. Spremljajte 
nabor zakonodajnih predlogov, katere občine prejemate na svoje elektronske naslove, objavljeni pa so tudi na spletni 
strani ZOS.

V mesecu februarju smo za vas organizirali tri spletna izobraževanja, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih 
v mesecu marcu in aprilu, in sicer:
•	 Razlastitve	in	lastninske	pravice	–	4. 3. 2021

•	 Posebne	gradbene	uzance	2020	–	11. 3. 2021 

•	 Predstavitev	Načrta	za	okrevanje	in	odpornost	–	16. 3. 2021

•	 Oblikovna	(ne)usklajenost	in	obveznost	pravilne	uporabe	zastav	v	občinah	v	Sloveniji	–	23. 3. 2021

•	 Naročila	male	vrednosti	in	izjeme	ter	evidenčna	naročila	–	26. 3. 2021

•	 Delovna	in	uslužbenska	razmerja	v	lokalnih	skupnostih	–	31. 3. 2021

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

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

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani 
Združenja občin Slovenije.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 ali nam 
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/
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2  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

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

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI
•	 Ukrepi PKP8
•	 Dovoljenje za sklepanje zakonskih zvez
•	 Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena 

Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
•	 Najpogostejša vprašanja in odgovori glede hitrega 

testiranja

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
•	 Podaljšana veljavnost enotne mesečne vozovnice

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT
•	 Navodila vrtcem za pripravo zahtevka za pokritje 

izpada plačil staršev za mesec januar 2021

FINANČNA UPRAVA RS
•	 Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in 

njihova obravnava v davčnem obračunu DDPO in 
DohDej

•	 Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 
na davčnem področju

https://www.gov.si/novice/2021-02-03-ukrepi-osmega-protikorona-zakona/
https://www.gov.si/novice/2021-02-26-dovoljenje-za-sklepanje-zakonskih-in-partnerskih-zvez/
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-hitrega-testiranja/
https://www.gov.si/novice/2021-02-12-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-hitrega-testiranja/
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4240
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/COVID-19/841_okroznica_vrtci_navodila_javni_za-januar-2021_koncno.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/COVID-19/841_okroznica_vrtci_navodila_javni_za-januar-2021_koncno.pdf
https://www.gov.si/novice/2021-02-01-pomoc-prejeta-na-podlagi-interventnih-ukrepov-in-njihova-obravnava-v-davcnem-obracunu-ddpo-in-dohdej/
https://www.gov.si/novice/2021-02-01-pomoc-prejeta-na-podlagi-interventnih-ukrepov-in-njihova-obravnava-v-davcnem-obracunu-ddpo-in-dohdej/
https://www.gov.si/novice/2021-02-01-pomoc-prejeta-na-podlagi-interventnih-ukrepov-in-njihova-obravnava-v-davcnem-obracunu-ddpo-in-dohdej/
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/#newsList
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/#newsList
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3 ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
15/2021, KI JE IZŠEL 5. 2. 2021:
•	 Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 

COVID-19 (ZDUOP)
•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 

prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

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

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

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

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
16/2021, KI JE IZŠEL 5. 2. 2021:
•	 Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o 

merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
17/2021, KI JE IZŠEL 5. 2. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
18/2021, KI JE IZŠEL 9. 2. 2021:
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

vrtcih (ZVrt-G)
•	 Zakon o spremembi Zakona o zaposlitveni rehabili-

taciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E)
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in 
drugih javnofinančnih prihodkov

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
20/2021, KI JE IZŠEL 11. 2. 2021:
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o iz-

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

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

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

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov

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

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

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

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

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

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0315/zakon-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19-zduop
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0315/zakon-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19-zduop
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0317/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0317/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0318/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0318/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0318/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0318/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0319/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0319/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0319/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
21/2021, KI JE IZŠEL 12. 2. 2021:
•	 Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za 

služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti 
Republike Slovenije

•	 Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega 
akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen 
dostop do interneta

•	 Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega 
akta o kakovosti univerzalne storitve

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
22/2021, KI JE IZŠEL 12. 2. 2021:
•	 Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na 

virus SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
24/2021, KI JE IZŠEL 18. 2. 2021:
•	 Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke 

za opravljeno uro začasnih in občasnih del
•	 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebi-

na/2021-01-0508/odredba-o-uskladitvi-najnizje-bruto-
urne-postavke-za-opravljeno-uro-zacasnih-in-obcasnih-
delOdredba o določitvi standarda povprečne plače ter 
stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega 
varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe 
s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih 
zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno 
upoštevati v cenah storitev

•	 Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za 
leto 2021

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
25/2021, KI JE IZŠEL 18. 2. 2021:
•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 

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

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

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

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

•	 Odlok o spremembah Odloka o začasni pre-
povedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
26/2021, KI JE IZŠEL 19. 2. 2021:
•	 Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne op-

reme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na 
področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
27/2021, KI JE IZŠEL 25. 2. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

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

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

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

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

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

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

•	 Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah 
pri izvajanju športnih programov
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0520/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0520/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0520/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0521/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0521/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0521/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0522/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0522/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021026.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021026.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021026.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0535/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0535/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0536/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0536/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0536/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0537/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0537/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0537/odlok-o-omejitvi-in-nacinu-izvajanja-preizkusov-znanja-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0538/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0538/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0538/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0539/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0539/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0540/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0540/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
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•	 Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG RESOLUCIJE O 
NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE 
MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili ob-
javo  Predloga Resolucije o nacionalnem programu za 
enake možnosti žensk in moških do 2030 (v nadaljevanju: 
ReNPEMŽM 2030), katero je pripravilo Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Gre za strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe 
ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih 
možnosti žensk in moških na posameznih področjih 
življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 
2030.  Spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti je pred-
vsem naloga vlade in ministrstev, ki v okviru svojih pris-
tojnosti vsako na svojem delovnem področju sprejemajo 
ukrepe za uresničevanje ciljev, opredeljenih v resoluciji. 
Novi programski dokument  predstavlja celovit pregled 
vladnih (resornih) politik in ukrepov, ki vključujejo vidik 
spola oziroma enakost spolov kot horizontalno temo.
Pravna podlaga za pripravo in izvajanje nacionalnega 
programa je Zakon o enakih možnostih  žensk in moških, 
ki v 15. členu določa, da mora nacionalni program opre-
deliti temeljne politike enakih možnosti, v katerih poleg 
obveznih vsebin, predpisanih za dolgoročne programske 
dokumente, posebej določi cilje ter ukrepe za dosego ciljev 
na posameznih področjih  družbenega življenja, predvsem 
na področju delovnih razmerij, socialnega in zdravstvenega 
varstva, izobraževanja, družinskih razmerij, nasilja nad 
ženskami in zastopanosti obeh spolov v javnem življenju 
ter   odgovornost za izvajanje ukrepov.
ReNPEMŽM 2030 določa cilje in ukrepe temeljnih 
politik enakih možnosti žensk in moških predvsem na 
sledečih področjih: 
•	 delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: 

odpravljanje vrzeli med spoloma in zagotavljanje enake 
ekonomske neodvisnosti žensk in moških;

•	 izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških 
ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/472314?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/472314?disposition=attachment
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•	 zdravje: izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti 
v zdravju med moškimi in ženskami;

•	 nasilje nad ženskami: preprečevanje in boj proti vsem 
oblikam nasilja nad ženskami in dekleti;

•	 mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zasto-
panosti žensk in moških;

•	 zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in 
uresničevanje pravic žensk po svetu.

Tako je na področju spodbujanja uravnotežene zasto-
panosti moških in žensk pri odločanju opredeljen tudi 
ukrep »Ustvarjanje	pogojev	za	uravnoteženo	zastopanost	žensk	
in	moških	na	mestih	odločanja	v	politiki	ter	ozaveščanje	o	nje-
nem	pomenu 	na	nacionalni	in	lokalni	ravni«. Cilj ukrepa je 
povečanje deleža žensk na vseh ravneh odločanja v politiki, 
med kazalniki pa je tudi delež občinskih in mestnih svetnic. 
Za doseganje cilje in izvajanje ukrepov ReNPEMŽM 2030 
se bodo zagotavljala finančna sredstva iz: 
•	 državnega proračuna, iz sredstev za izvajanje posebnih 

programov ali kot sestavni del rednih delovnih nalog;
•	 sredstev EU: sredstva bodo zagotovljena v okviru nove 

finančne perspektive za obdobje 2021– 2027
Predloge, pripombe in mnenja k ReNPEMŽM 2030 nam 
lahko posredujete do vključno 18. 3. 2021 na elektronski 
naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O CELOSTNEM 
PROMETNEM NAČRTOVANJU 
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, 
katerega je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in ga 
poslalo v javno obravnavo
Predlog zakona ureja: 
•	 cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, 
•	 vrste celostnih prometnih strategij, 
•	 vsebino in postopek priprave celostnih prometnih 

strategij,
•	 pravila za povezovanje prometnega in prostorskega 

načrtovanja,
•	 pravila o sofinanciranju ukrepov celostnega promet-

nega načrtovanja,
•	 pravila o finančnih spodbudah za izvajanje ukrepov 

na podlagi tega zakona,

•	 pristojnosti na področju trajnostne mobilnosti.   
  Namen zakona je je vzpostaviti okvir za  uresničevanje 
prometne politike, ki bo v skladu s cilji trajnostnega 
razvoja, gospodarske blaginje, socialne kohezije in varstva 
okolja. 
Celostne prometne strategije so državne, regionalne in 
občinske. Državna celostna prometna strategija (DCPS) 
je krovni strateški dokument države s področja prometa, 
prometne infrastrukture, usmerjanja razvoja in upravljanja 
prometa. Določa tudi strateške usmeritve in izhodišča za 
celostno prometno načrtovanje na regionalni in občinski 
ravni. Na predlog Vlade RS jo sprejme Državni zbor 
RS, za njeno izvajanje pa pristojno ministrstvo pripravi 
sedemletni nacionalni akcijski program, katerega sprejme 
Vlada RS.
Regionalna celostna prometna strategija (RCPS) je 
sedemletni strateški razvojni dokument prometne ali prob-
lemske regije o usmerjanju razvoja in upravljanja prometa 
na njenem območju. S tem dokumentom se država in 
občine posamezne regije dogovorijo o ciljih in prednostnih 
nalogah razvoja prometa v tej regiji. Dokument sprejmejo 
občine v soglasju s pristojnim ministrom. 
Občinska celostna prometna strategija (OCPS) je 
petletni strateški dokument o usmerjanju razvoja in uprav-
ljanja prometa na območju posamezne občine. Dokument 
sprejme občinski svet na predlog župana, njeno  sprejetje 
pa je obvezno za mestne občine.
Zakon predvideva ustanovitev posvetovalnega telesa min-
istra za promet, Sveta za celostno prometno načrtovanje, 
katerega namen je  zagotavljati usklajevanje strokovnih 
rešitev s področja celostnega prometnega načrtovanja. V 
okviru Sveta se predvideva tudi sodelovanje občin. 
Celostne prometne strategije bo, skladno s predlogom 
zakona, treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju. 
Zakon opredeljuje tudi zasnovo lokalne infrastrukture za 
pešce in za kolesarje. Pri površinah za pešce so določene 
sledeče kategorije, ki jih bo treba zasnovati skladno z OCPS 
in tudi grafično prikazati:
•	 primarne peš povezave, ki povezujejo dele naselja med 

seboj in do vseh prestopnih točk, postajališč javnega 
potniškega prometa, javnih ustanov in zelenih površin;

•	 sekundarne peš povezave znotraj posameznih delov 
naselja, stanovanjskih sosesk, območij namenske rabe;

•	 peš povezave med naselji;
•	 rekreacijske peš povezave.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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Kolesarske povezave lahko potekajo po javnih cestah, 
javnih poteh ali nekategoriziranih cestah. V občinskem 
prostorskem planu je treba posebej načrtovati kolesarske 
povezave izven varovalnih pasov obstoječih javnih cest. 
V prikazu kolesarskih povezav v urbanistični zasnovi in 
občinskem prostorskem planu se določi glavna prometna 
vozlišča, lokacije prehodov za kolesarje preko cest z dvema 
ali več pasovi za motorni promet, javnih parkirnih mest 
za kolesa in postaj sistemov za izposojo javnih koles ter 
dvigal z možnostjo prevoza koles. Če v sklopu javne ceste, 
po kateri poteka kolesarka povezava, ni mogoče zagotoviti 
ločenih površin za kolesarje skladno s predpisi, se ta lahko 
vodi na cesti, upravljavec ceste pa izvede ustrezne ukrepe 
umirjanja prometa.
Viri za financiranje ukrepov tega zakona se zagotavljajo 
v okviru: 
•	 občinskih proračunov za financiranje ukrepov na 

podlagi OPCS in RCPS, 
•	 državnega proračuna na postavkah ministrstva, 
•	 sredstev Sklada za podnebne spremembe, ustanovljen-

ega na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja. 
•	 sredstev Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega 

sklada, ustanovljenega na podlagi zakona, ki ureja 
varstvo okolja;

•	 drugih proračunskih virov, če se za podpiranje ukrepov 
po tem zakonu oblikuje posebna namenska proračunska 
postavka in določijo namenski proračunski prihodki,

Občinam se bo iz državnega proračuna zagotovilo 
sredstva za sofinanciranje stroškov izdelave RCPS in 
OCPS. Dodatno pa se bodo lahko zagotovila še sred-
stva za sofinanciranje programov in investicij, s kat-
erimi se izvajajo ukrepi na podlagi RCPS in OCPS ter 
sofinanciranje ukrepov za umirjanje prometa. Pristojno 
ministrstvo bo pripravilo program sofinanciranja ukrepov 
z višino sredstev in deležem sofinanciranja (odvisno od 
razpoložljivih finančnih virov in vrsto ukrepov), sredstva 
pa bodo občinam dodeljena kot investicijski transfer.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 18. 3. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH
Predlog Zakona je Državnemu zboru RS v obravnavo 
in sprejem po skrajšanem postopku, predložila skupina 
poslank in poslancev opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica 
in SAB. Predlog zakona predvideva, da bi financiranje za-
sebnih vrtcev v večji meri kot doslej prepustili v odločanje 
občinam. Omogočili bi, da občina zasebnega vrtca ne bi 
financirala, če ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za 
vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec.
Prvi cilj predloga novele je zagotoviti trajnost delovanja 
zasebnih vrtcev tako, da se zahteva, da ima vrtec dva odd-
elka. S tem je cilj tudi zaščita otrok v zasebnih vrtcih, saj je 
v njihovem interesu trajnost delovanja vrtca. Po predlogu 
bi bilo namreč treba zagotoviti najmanj dve igralnici in 
pripadajoče prostore za otroke in strokovno osebje ter 
primerno število vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, 
s čimer se po ocenah predlagateljev novele vzpostavljajo 
osnovni parametri vrtca kot smiselne oblike zaključene 
celote.
Drugi cilj predloga zakona je p krepitev avtonomije občin 
na področju dejavnosti predšolske vzgoje, ki predstavlja 
eno izmed njenih izvirnih pristojnosti.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 
vključno 1. 3. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/ef62629b1755427a6bf15917dcd31a13602771d58bce93bc0910d545f3f3a87b
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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5  DOGODKI ZDRUŽENJA

DRUGA REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je včeraj sestalo 
na drugi redni seji v letu 2021 in obravnavalo poročilo o 
delu za leto 2020 in oblikovalo smernice dela za leto 2021. 
Leto je bilo vsekakor uspešno, saj je prineslo pomembne 
spremembe, ki bodo vplivale na finančno stabilnost občin 
in pripomogle k nadaljnjem razvoju. Člani so se dotaknili 
tudi vedno bolj pereče problematike na področju graditve 
novih šol in vrtcev. Trenutno je sicer objavljen javni razpis 
na tem področju vendar pa so potrebe na tem področju 
bistveno večje.
Prav tako so razpravljali o aktualnih razmerah v zvezi z 
epidemijo COVID-19, Združenje občin Slovenije pa je 
na Vlado RS že naslovilo predloge za deveti nabor ukrepov 
oz. za t.i. PKP9. 
Čeprav je bil pretežni del leta v znamenju epidemije 
COVID-19 in ukrepov za njeno zajezitev, pa je med 
pomembnejšimi dosežki Združenja občin Slovenije v letu 
2020 vsekakor treba izpostaviti dvig povprečnine, odpravo 
prehodnega obdobja za polno črpanje investicijskih sred-
stev 21. člena ZFO in odpravo administrativnih ovir za 
črpanje teh sredstev. Da je prišlo do dviga povprečnine že 
v letu 2020, iz 589,11€ na 623,96€ je Združenje občin 
Slovenije doseglo s pogovori s koalicijskim strankami, ki 
so dvig povprečnine umestile v koalicijsko pogodbo. V 
drugem delu leta 2020 je ZOS z natančnimi in argumen-
tiranimi izračuni utemeljil nujnost dviga povprečnine tudi 
v prihodnjih dveh letih. Tako je po dveh letih prišlo do 
podpisa dogovora o povprečnini med vlado in združenji 
občin in sicer je ta določena v višini 628,20€. Dogovor 
je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen 
samo štirikrat. 
S težko pričakovanim Zakonom o finančni razbre-
menitvi občin pa je Združenje občin Slovenije po skoraj 
desetletju vztrajanja z doseglo spremembe 23. člena 
ZFO. Končno se odpravljajo ključne administrativne 
ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega 
zakona. Prav tako pa je ZOS dosegel odpravo pre-
hodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni 
zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe.  
 

ZOS bo za potrebe priprave temeljite analize zbralo 
podatke o potrebah vseh občin na področju investicij v 
osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo. Na tem področju bo 
potrebno srednjeročno zagotavljati bistveno višja sredstva, 
da bodo pokrite minimalne potrebe, ki se kažejo v izredno 
slabi osnovnošolski in predšolski infrastrukturi. 
Vlada RS je pristopila k pripravi že devetega nabora ukrepov 
za t.i. PKP9. Združenje občin je na Vlado RS že naslovilo 
predloge ukrepov, za katere menimo, da bi jih bilo treba 
umestiti v PKP9. Med drugim smo predlagali, da se iz 
državnega proračuna povrnejo stroški tistim občinam, ki so 
izvajalcem šolskim prevozov v času od 1. novembra  2020 
do uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za pomoč 
pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUPOPDVE) krile nadomestilo izpada prihodkov iz 
naslova šolskih prevozov. Navedeni zakon v 74. členu 
določa, da so izvajalci šolskih prevozov upravičeni do 
nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov 
v času od 1. novembra 2020 do 24. junija 2021, in sicer za 
vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati 
šolske prevoze, pa jih zaradi ukrepov povezanih z epidemijo 
ne izvajajo. Namreč izvajalci šolskih prevozov so se vse od 
prvega vala epidemije pa do uveljavitev zakona obračali na 
občine s prošnjami za povrnitev izpada prihodkov. Prav 
je, da se občinam, ki so jim prisluhnile in pomagale pri 
reševanju stisk, povrnejo stroški za čas od 1. novembra do 
uveljavitev zakona. 
Zaradi kadrovskih težav, s katerimi se srečujejo tudi 
na občinam v času epidemije smo med drugim predl-
agali podaljšanje rokov za pripravo in sprejem zaključnih 
računov občin, in sicer za 30 dni. Menimo tudi, da bi bilo 
nujno podaljšati rok za uskladitev programov opremljanja 
ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka. 
Ta je sicer določen za 30. 3. 2021, predlagali pa smo, da 
se podaljša do 30. 9. 2021. Podobno velja pri predlogu 
podaljšanja veljavnosti občinskih prostorskih načrtov, 
sprejetih na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, ki ni več v veljavi. Predlagali smo 
podaljšanje roka iz 31. 12. 2021 na 31. 12. 2023. 
Menimo tudi, da bi bilo prav, da se javnim zavodom 
iz področja vzgoje in izobraževanja povrnejo stroški za-
poslenih oseb, ki se sofinancirajo iz tržne dejavnosti, v 
kolikor tržne dejavnosti v času drugega vala epidemije ni 
bilo mogoče izvajati. Predlagali smo, da se stroški povrnejo 
od 28.11.2020 dalje. 
Prav tako pa smo predlagali, da se oskrbovalkam pomoči na 
domu tudi za prihodnja dva meseca krijejo stroški nakupa 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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osebne varovalne opreme. Namreč oskrbovalke na domu 
so v času epidemije še bolj izpostavljene okužbi, prav tako 
pa nimajo na voljo ustreznih prostorov, da bi se preoblekle 
v zaščitno opremo. 
Prav tako pa žal ne gre zanemariti dejstva, da so v času 
epidemije, zaradi povečanega števila umrlih, zelo obre-
menjeni tudi izvajalci pogrebnih dejavnosti. Zaradi vseh 
ukrepov povezanih z epidemijo, posledično nastajajo zelo 
veliki stroški, zato smo predlagali, da se za čas trajanja 
epidemije, za izvajanje pogrebne dejavnosti, iz državnega 
proračuna, povrnejo vsi nastali stroški.

SPLETNI SEMINAR: POGODBA O 
OPREMLJANJU – VSEBINA, TEŽAVE, 
REŠITVE
4. februarja 2021 je Združenje občin Slovenije v sode-
lovanju z gospodom Janezom Tekavcem pripravilo seminar, 
na katerem je bila predstavljena pogodba o opremljanju.
ZUreP-2 vsebuje dokaj skope določbe o namenu in vse-
bini pogodbe o opremljanju. Definira le nabor obveznih 
sestavin pogodbe in temeljno opredelitev, da je to pogodba 
s katero se investitor in občina lahko dogovorita, da bo 
investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo, 
za zemljišče, na katerem namerava graditi, če je gradnja te 
komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. 
V praksi se pogosto pokažejo problemi glede samega pred-
meta pogodbe in s tem ne dovolj natančne opredelitve 
kaj naj investitor zgradi, s kakšnimi materiali, tehničnimi 
rešitvami, … Pogosto se tudi pozablja na nujnost grad-
benega nadzora nad izvedbo pogodbe. Zelo velika težava 
pa nastopi tudi, če investitor izgubi interes za gradnjo 
ali pa gradnje ne konča v skladu s pogodbo, tako da se 
odpre vprašanje, kdaj in ali sploh je občina dolžna prevzeti 
zgrajeno infrastrukturo in kaj to pomeni za komunalni 
prispevek. Posebno poglavje so tudi težave v primeru 
stečaja ali prenehanja poslovanja investitorja. 

SPLETNI SEMINAR: OSVEŽITE ZNANJE 
S PODROČJA ZAKONA O UPRAVNEM 
POSTOPKU
11. februarja 2021 je Združenje občin Slovenije v sode-
lovanju z gospo Katjo Stražiščar pripravilo zanimiv seminar 
na temo, vedno aktualnega Zakona o upravnem postopku.

Namen seminarja ni bil pregled zakona od člena do člena, 
temveč pogled na upravni postopek iz povsem praktičnega 
vidika, iz vidika vsakodnevnega dela. Na seminarju boste 
slušatelji obnovili postopek od prejema vloge pa do izdaje 
odločbe in dobili odgovore na vsa zastavljena vprašanja. 
Namreč cilj seminarja je uspešna uporaba določil ZUP 
pri delu in njegovo razumevanje. Teoretičnega znanja 
zaposlenim na občinskih upravah nedvomno ne manjka, 
pa vendar se v praksi pojavijo zagate in zato boste slušatelji 
svoje teoretično znanje obnovili in ga prenesli v prakso in se 
izognili morebitnim napakam ali pa zgolj odpravili dileme.
Poleg splošnega pregleda določil Zakona o upravnem 
postopku, je bil na večji del seminarja osredotočen na 
sledeče teme: 
•	 vodenje postopka od prejema vloge do izdaje odločbe, 

s poudarkom na presoji zakonitosti ravnanja prvosto-
penjskega organa v luči temeljnih načel., 

•	 dolžnosti in pravice strank ter uradne osebe, ki vodi 
postopek/odloča v postopku,

•	 delo s pritožbo in obnovo postopka. 

SPLETNA DELAVNICA: UČINKOVITA 
KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE 
KONFLIKTOV NA PRAKTIČEN NAČIN
11. februarja 2021 je Združenje občin Slovenije v 
sodelovanju z gospo Alenko Slabe organiziralo spletno 
delavnico, na kateri so slušatelji:
•	 spoznali in preizkusili ključna orodja komunikacije
•	 raziskali dobre prakse obvladovanja in reševanja kon-

fliktnih situacij 
•	 analizirali zgledne primere reševanja konfliktov iz 

prakse
•	 izvedli trening uporabe komunikacijskih orodij za 

reševanja konfliktnih situacij na realnih primerih iz 
vašega okolja

•	 izdelali akcijski načrt za nadaljnji razvoj komunikaci-
jskih veščin in prenosa v prakso
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6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

SEJA POGAJALSKE SKUPINE S 
SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
9. februarja 2021 je potekala seja pogajalske skupine, 
katero je pričel minister za javno upravo, in sindikatom 
predstavil predlog spremembe kolektivne pogodbe za 
negospodarstvo v delu. Te so:
1. izplačilni dan 15. v mesecu - zadeva naj bi se začela 

izvajati 15. 6. 2021 - namen je izogibanje poračunov 
za mesec nazaj. Sindikati se s tem ne strinjajo.

2. pregled zavez iz stavkovnega sporazuma - pogajalska 
skupina je predstavila gradivo sprejeto na vladi, ki ste 
ga občine že prejele. Gre za 2 sklopa:
•	 pregled stanja realizacije zavez in sproščanje 

varčevalnih ukrepov 
Veliko zavez je že realiziranih; 

•	 pri nerealiziranih sklepih so določeni roki kdaj 
bodo zadeve realizirane.

Vladna stran je predlagala, da sindikati podajo pisni odziv 
s čim se ne strinjajo glede pregleda realizacije zavez, česar 
pa sindikati niso podprli, tako da so realizacijo pregledali 
od točke do točke.
Bistvo je, da sindikati želijo, da je analiza kariernega na-
predovanja podlaga za spremembe plačnega sistema, bili so 
kritični tudi do skupine, ki je bila ustanovljena za namen 
redne delovne uspešnosti.
Pavšalno sindikati želijo, da se raven pravic (razen redkih 
izjem) povrnejo na raven pred znižanjem. Sindikalna stran 
bo podala pisni proti - predlog (se bodo uskladili in podali 
enotni predlog).
3. spremembe plačnega sistema - predstavljena so bila 

izhodišča
Mnenje sindikatov je, da plačni sistem funkcionira in ni 
nič urgentnega, da bi ga bilo potrebno spreminjati v roku 1 
leta. Funkcionira 13 let. Predlagajo, da se najprej realizirajo 
zaveze iz stavkovnega sporazuma.

NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO O 
PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH
11. 2. 2021, je s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano potekal sestanek, na katerem je 
razprava tekla o predlogu Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki je bil konec leta 2020 v javni obravnavi.
Predstavniki ministrstva so predstavili predlog zakona in 
predstavili okvirno časovnico sprejema zakona. Predlog 
zakona naj bi bil marca 2021 obravnavan na Vladi RS in 
nato bi sledila obravnava in sprejem v Državnem zboru RS.
Ministrstvo je v času javne obravnave porejelo kar nekaj 
pripomb, te je poslalo tudi Združenje občin Slovenije. 
Največji del razprave je bil namenjen t.i. krčitevnim 
odločbam gozdov, katerih je letno izdano okoli 300. Težava 
je v tem, da jih ni v imformacijskem sistemu PIS, kar 
tudi otežuje prostorsko načrtovanje v občinah. Ministrstvo 
bo poizkušalo najti rešitve, tudi s predstavniki okoljskega 
ministrstva.
Upoštevana je bila pripomba ZOS v zvezi z dopustnostjo 
nasadov sadik, ki so namenjeni pridelavi sadja in oljk 
ter pogozdovanju. Opozorili smo, da to ni dopustno na 
najboiljših trajno varovanih zemljiših. Ministrstvo je v 
zvezi s tem povedalo, da se na leto potrebuje 2 mio sadik 
za potrebe pogozdovanja, da pa bod vsekakor določilo 
dopolnili v smeri, da zemljišča ostanejo v trajni namenski 
rabi in da ne pride do zaraščanja z gozdom.
Glede omejevanja vrtičkarjev pri postavljanju različnih lop 
za orodje, ki kasnejepostanejo tudi vikend hišice, je bilo 
s strani ministrstva podano stališče, da imajo občine vse 
možnosti omejevanja tega po Zakonu o urejanju prostora.
V razpravi o tem, da bi imele bile tudi občine predk-
upne upravičenke žal nismo našli soglasja. Ministrstvo je 
obrazložilo, da imajo to možnost po Zakonu o urejanju 
prostora. 
Prav tako nismo prišli do soglasja pri predlogu, da se uvel-
javi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden 
nakup kmetijskega zemljišča, brez odobritve upravne 
enote, v kolikor je za to izkazan javni interes. Bodo pa 
prisluhnili predlogu, da je občina predkupna upravičenka 
v primeru ko je na zemljišču že zgrajena cesta.
Pri predlogu ZOS, da se dopolni 98.b člen z ustrezno 
opredelitvijo, da delitev solastnine lahko izvedejo tudi 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/007-10-2020-MOP_PRIPOMBE_ZUREP3_4.11.2020.pdf
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Agrarne skupnosti, saj gre pri v velikih primerih za del-
itev solastninskih deležev, ker nekaterih nekdanjih deležev 
Agrarnih skupnostih ni mogoče dedovati, saj dedičev ni 
več, živijo izven meja Slovenije ipd., je bilo podano stališče 
ministrstva, da je to materija drugega zakona - Zakona o 
agrarnih skupnostih.
Bodo pa upoštevali predlog, da se na območjih trajno 
varovanih in ostalih kmetijskih zemljiščih, dopusti post-
avitev tabel, ki označujejo npr. učne poti, označevalne table 
kmetij z namenom promocije njene dejavnosti.
O nadaljnjih aktivnostih na področju sprejemanja Zakona 
o kmetijskih zemljiščih vas bomo pravočasno in sproti 
obveščali.

POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA
15. 2. 2021 so se nadaljevala pogajanja s sindikati javnega 
sektorja, kjer je sodeloval tudi predstavnik Združenja občin 
Slovenije. Sindikatom so bila predstavljena izhodišča za 
prenovo javnega sektorja.
Po izhodiščih v okviru plačnega sistema v javnem sektorju 
bi se določili dve skupini. V prvi bi bili tisti, ki se v celoti 
financirajo iz proračunskih sredstev in pri katerih ima 
vsaka sprememba neposreden vpliv na proračun, na primer 
organi državne uprave, občine, centri za socialno delo. Za 
ta del bi veljala bolj zavezujoča centralno določena pravila 
plačnega sistema.
Večjo avtonomijo glede urejanja plač pa bi imeli v tistem 
delu javnega sektorja, ki s svojimi storitvami sredstva 
pridobiva na trgu oz. se financira še iz drugih sredstev, ne 
le iz proračuna, ter določene institucije, ki jim že ustava 
ali zakon zagotavljata večjo samostojnost in neodvisnost. 
Minister je kot primer izpostavil zdravstvo in raziskovalno 
dejavnost. Vladno izhodišče pa je, da se spremembe uvajajo 
znotraj enake mase sredstev za plače.
Še vedno pa bi za vse v javnem sektorju ohranili nekatere 
skupne temelje, ko gre za sestavo plače, plačno lest-
vico, višino dodatkov, metodologijo obračunavanja in 
izplačevanja plač. Ostala bi tudi obveznost poročanja 
podatkov o plačah v informacijski sistem ISPAP.
Kar zadeva vprašanje t. i. izstopa posameznih poklicev ali 
dejavnosti iz enotnega plačnega sistema, kar so omenjali 
zlasti v povezavi z zdravniki, policisti ali vojaki, dokončnega 
odgovora še ni. V skladu s sklepom, ki ga je sprejela vlada 
v četrtek, je na ministrstvih, da v roku 14 dni presodijo, 

ali je za kakšnega od poklicev ali dejavnosti iz njihove 
pristojnosti treba oblikovati ločen plačni sistem, in v 
tem primeru tudi predlagajo izhodišča, o katerih bo nato 
odločala vlada.
Sicer pa želijo na vladni strani s spremembami zagoto-
viti boljšo povezanosti plačila dela z rezultati dela, večjo 
fleksibilnost pri določanju višine plače, manj administri-
ranja in poenostavitve sistema.
Ukinili bi ocenjevanje kot podlago za napredovanje, saj 
sedaj velika večina zaposlenih dobi oceno odlično, kar jim 
omogoči napredovanje na tri leta. Po vladnem predlogu bi 
bilo napredovanje avtomatično, a skozi določeno časovno 
obdobje. Kot je dejal minister, bi tako lahko zaposleni 
najvišji plačni razred na delovnem mestu dosegel po 40 
letih in ne, kot je sedaj v praksi, po 15.
Prihranke, ki bi nastali iz tega razloga, pa tudi zato, ker ne 
bi bilo več možno napredovati za dva plačna razreda hkrati, 
bi usmerili v variabilno nagrajevanje in druge možnosti 
poviševanja plače, je navedel minister.
Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost za povečan 
obseg dela bi se združili v eno. Bi pa posameznik iz naslova 
delovne uspešnosti lahko dobil več, kot sedaj, in sicer do 30 
odstotkov višjo plačo. Maso sredstev za delovno uspešnost 
pa bi iz sedanjih dveh oz. treh postopno zvišali na sedem 
odstotkov. Prav tako bi uvedli dodatek za deficitarnost 
poklicev in dodatek za izjemne dosežke na nacionalni 
ravni, ki bi bil trajen.
Kot popolno novost, ki bi lahko rešila marsikatero težavo 
sedanjega togega plačnega sistema, pa je minister nave-
del tudi možen odstop od siceršnjega pravila določanja 
delovnih mest in njihovega vrednotenja v kolektivnih 
pogodbah. Ko gre za nove zahteve poslovnih procesov in 
poslovnega okolja, na primer za uvedbo novega delovnega 
mesta z zakonom, bi po njegovih navedbah lahko deloda-
jalci neodvisno od delovnih mest v kolektivnih pogodbah 
sistematizirali novo delovno mesto in tudi določili plačni 
razred za to delovno mesto, a v soglasju s pristojnim 
ministrstvom.
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7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PREDLOGI ZA DEVETI SKLOP 
UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S 
KORONAVIRUSOM COVID-19
Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade 
RS naslovilo dopis z naborom predlogov ukrepov za deveti 
protikoronski paket - PKP9.
Združenje občin Slovenije med drugim predlaga:
•	 da se med upravičence za dodatek za nevarnost in 

posebne obremenitve vključi župane, direktorje 
občinskih uprav, in ravnatelje;

•	 podaljšanje rokov za pripravo in sprejem zaključnih 
računov občin;

•	 podaljšanje roka za uskladitev programov opreml-
janja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega 
prispevka; 

•	 da se občinam, ki so izvajalcem šolskim prevozov v času 
od 1. novembra 2020 do uveljavitve ZIUPOPDVE 
krile nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih 
prevozov, povrnejo stroški iz državnega proračuna;

•	 da se okrbovalkam pomoči na domu tudi za prihod-
nja meseca krijejo stroški nakupa osebne varovalne 
opreme;

•	 da se izvajalcem pogrebnih storitev za čas epidemije 
COVID-19 krijejo stroški izvajanja storitev;

•	 ...
Celoten dopis s predlogom nabora ukrepov je na voljo TU. 

POBUDA ZA POSPEŠITEV AKTIVNOSTI 
NA PODROČJU PROJEKTOV 
S PODROČJA KULTURNEGA 
MINISTRSTVA, KI SO POMEMBNE ZA 
OBČINE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo posre-
dovalo dopis, v katerem pozivamo k pospešitvi aktivnosti 
na področju projektov. Namreč, s strani občin smo bili 
opozorjeni na težave, s katerimi se soočajo pri pridobivanju 

kulturnovarstvenih soglasij, zato podajamo poziv za 
pospešitev priprav Nacionalnega programa za kulturo, 
za pospešitev aktivnosti na področju vsebinskih in infra-
strukturnih projektov na področju kulture in naprošamo 
za pomoč pri pridobivanju kulturno varstvenih soglasjih. 
Opozorili smo tudi na togost uradnikov zaposlenih na 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Ministrstvo za kulturo je že v letu 2019 pričelo s pred-
stavitvami Nacionalnega programa za kulturo, vendar ker 
še vedno ni narejenega koraka naprej k sprejetju, pozivamo 
k pospešitvi aktivnosti. K slednjim pa je nujno potrebno 
vključiti tudi lokalne skupnosti, saj so te pomemben 
deležnik pri ohranitvi kulture in kulturne dediščine ter pri 
njenem oblikovanju ter razvoju. Precej pereča težava občin 
je pridobivanje kulturnovarstvenih soglasij, pridobivanje 
katerih je otežkočeno, saj dostikrat stvari ni mogoče izvesti, 
ker prihaja do »navzkrižja« predpisov z različnih področij. 
Te bi bilo treba nujno uskladiti med posameznimi resorji 
in jih po potrebi ustrezno spremeniti oz. dopolniti.
Epidemija s koronavirusom COVID-19 je močno priza-
dela tudi kulturne ustanove, med njimi tudi muzeje in 
zato menimo, da bi bilo prav, da se razmisli o vzpostavitvi 
vavčerjev na način kot je bilo to za področje turizma. 
Mnogo muzejev so ustanovile tudi občine in predstav-
ljajo pomembno dopolnitev turistične ponudbe občin. 
Nenazadnje gresta panogi z roko v roki. Na ta način 
bi javnim zavodom s področja kulture, ki se soočajo z 
drastičnim upadom prihodkov, pomagali, da ohranijo nivo 
storitev kot je bil pred izbruhom epidemije. Podali smo 
pobudo za uvrstitev uvedbe vavčerjev s področja kulture 
v morebitni PKP9.
Prav tako vemo, da je pomemben poudarek področju 
kulture namenjen tudi v okviru Sklada za okrevanje in 
odpornost, zato je še toliko bolj pomembno, da se k 
oblikovanju konkretnih vsebin vključi lokalne skupnosti 
in se na ta način zagotovi še dodatna sredstva za panogo.
Opozorili smo tudi na pomanjkanje javnih razpisov s 
področja kulture, natančneje razpisov za izvedbo tako 
infrastrukturnih kot vsebinskih projektov. Res je, da je 
zagotovljenih nekaj sredstev v sklopu t.i. kulturnega evra 
in v sklopu nekaterih investicij, vendar je kljub temu teh 
sredstev še vedno občutno premalo, saj se je v preteklosti 
projektom s področja kulture namenjalo premalo sredstev. 
Ta podhranjenost je iz leta v leto večja in na to je Združenje 
občin Slovenije v preteklosti opozorilo že večkrat.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/007-15-2021_KPV_UKREPI_ZA_PKP9.pdf
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PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O 
UREJANJU PROSTORA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor posredovalo pripombe na predlog Zakona o ure-
janju prostora, kjer smo med drugim predlagali ohranitev 
besedila, ki se nanaša na odmero in plačilo komunalnega 
prispevka za gradnjo nezahtevnega, manj zahtevnega in 
zahtevnega objekta. To je treba na isti način urediti tudi 
v Gradbenem zakonu. 
Obstoječa ureditev je za občino ugodnejša, saj brez plačila 
komunalnega prispevka ni možno izdati gradbenega 
dovoljenja (občina pridobi sredstva iz naslov komunal-
nega prispevka takoj). Dodatno pa je potrebno urediti 
sodelovanje občine v postopku uporabnega dovoljenja, saj 
se v fazi PZI in PID lahko tudi spremeni velikost objekta.
Pri 277. členu, ki opredeljuje lokacijsko informacijo, smo 
opozorili, da občine do vzpostavitve prostorsko informaci-
jskega sistema oz. evidence stavbnih zemljišč ne razpolagajo 
s podatki oz. uradnimi evidencami o več javnopravnih 
dejstvih v prostoru in pravnih režimih, kar pomeni, da 
bo treba stranke na slednje opominjati oz. jih naslavljati 
na upravljavce evidenc. 
Predlagali smo tudi, da se 200. členu doda nov odstavek, 
ki opredeljuje kako je s plačilom kupnine po ponudbi za 
sorazmeren del, na katerem občina uveljavlja predkupno 
pravico. Namreč po Obligacijskem zakoniku (OZ) je 
občina z izjavo, da predkupno pravico uveljavlja, dolžna 
plačati kupnino.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O 
VARSTVU OKOLJA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in 
prostor posredovalo pripombe k predlogu Zakona o 
varstvu okolja. Med drugim opozarjamo na obveznosti 
proizvajalca, ki jih določa 35. člena predloga zakona. Zapis 
ohranja obstoječ sistem zbiranja, ki pa ne deluje v praksi. 
Stroški so preneseni na vse plačnike storitev zbiranja komu-
nalnih odpadkov, proizvajalci pa ne bodo zainteresirani za 
»zmanjšanje« količine embalaže ali za njeno bolj trajnostno 
načrtovanje. 
Predlagali smo tudi dopolnitev devetega odstavka 243. 
člena predloga zakona z besedilom, ki naj se glasi: 
»Inšpekcijski	 nadzor	 nad	 komunalnimi	 odpadki	 opravlja	

tudi	okoljska	 inšpekcija	za	okolje	v	primerih,	ko	 so	 ti	ne-
zakonito	odvrženi	ali	puščeni	med	gradbenimi	odpadki	in	
kadar	količina	gradbenih	odpadkov	presega	1m3.	V	primeru,	
da	količine	gradbenih	odpadkov	med	komunalnimi	odpadki	
ali	količina	komunalnih	odpadkov	med	gradbenimi	odpadki	
presega	 količine	 določene	 z	 devetim	 odstavkom,	 inšpekcije	
postopajo	skladno	s	predpisom,	ki	ureja	inšpekcijski	nadzor.« 
Ker se gradbeni odpadki ne razvrščajo kot komunalni 
odpadki, gre v tem primeru za prenos pristojnosti na 
občine ne glede na količino. Ker pa gre za povečanje 
skupne učinkovitosti inšpekcijskih služb, ne glede na 
to ali gre za inšpekcijske službe lokalnih samoupravnih 
skupnosti ali državne inšpekcijske službe, mora biti vz-
postavljena obojestranska odgovornost glede na podani 
predlog dopolnitve devetega odstavka. Torej na način, da 
nad komunalnimi odpadki opravlja nadzor tudi inšpekcija 
za okolje, če je med gradbenimi odpadki odloženo do 
1m3 komunalnih odpadkov. V primeru, da količine grad-
benih odpadkov med komunalnimi odpadki ali količina 
komunalnih odpadkov med gradbenimi odpadki presega 
količine določene z devetim odstavkom, inšpekcije post-
opajo skladno s predpisom, ki ureja inšpekcijski nadzor. 
V tem konkretnem primeru gre to za uporabo tretjega 
odstavka 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
KATASTRU NEPREMIČNIN
Na Državni zbor RS in Državni svet RS smo naslovili 
mnenje k predlogu Zakona o katastru nepremičnin, in 
sicer smo med drugim predlagali spremembo 18. člena, ki 
opredeljuje območje stavbne pravice in območje služnosti. 
Menimo, da bi morali biti obstoječi imetniki stvarne prav-
ice s strani Geodetske uprava RS obveščeni, da na novi 
parceli v katastru nepremičnin ni vpisano območje stavbne 
ali služnostne pravice in da bo posledično ta pravica na 
novi parceli izbrisana v zemljiški knjigi. Menimo, da v 
kolikor bo potrebno, bo obvestilo napotek imetnikom za 
vpis območja stvarne pravice na novi parceli v kataster 
nepremičnin.  
Celotno mnenje je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4265
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4264
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4263
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PRIPOMBA NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O METODOLOGIJI FINANCIRANJA 
ZAŠČITNE OPREME IN DEZINFEKCIJE 
PROSTOROV IZVAJALCEM 
STORITEV NA PODROČJU VZGOJE, 
IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport posredovalo pripombo k predlogu 
Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme 
in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju 
vzgoje, izobraževanja in znanosti.
Predlagali smo spremembo navedenega člena predloga 
pravilnika, ki naj se glasi: »Obdobje	financiranja	upravičenih	
stroškov	 zaščitne	 opreme	 in	 dezinfekcije	 prostorov	 po	 tem	
pravilniku	traja	od	1.	januarja	2021	do	prenehanja	izvajanja	
ukrepov	obvezne	uporabe	osebne	zaščitne	opreme	ter	dezinfek-
cije	prostorov	zaradi	preprečevanja	širjenja	okužbe	z	virusom	
SARS-CoV-2	pri	izvajalcih	iz	2.	člena	tega	pravilnika.«
Namreč, predlog pravilnika določa, da se obdobje finan-
ciranja upravičenih stroškov zaščitne opreme in dezinfek-
cije prostorov prične s 1. marcem 2021. Menimo, da to 
ni ustrezno, saj se je s 4. 1. 2021 v vzgojno izobraževalnih 
zavodih za otroke s posebnimi potrebami pričel izvajat 
pouk, s 26. 1. 2021 pa se je začel izvajati pouk v prvih 
triadah osnovnih šol. Z istim datumom pa so vrata odprli 
tudi vsi vrtci, ki nujno varstvo otrok zagotavljajo ves čas 
tajanja epidemije.

8  SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

54. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 54. redni seji sprejela Sklep o sofinanciranju 
prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic iz-
pada dohodka zaradi epidemije COVID-19 in Odlok 
o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19. Z obravnavo ukrepov za 
zamejitev širjenja bolezni COVID-19 bodo člani vlade 
nadaljevali na jutrišnji redni seji. Seznanila se je tudi s 
poročiloma Zdravstvenega inšpektorata glede oprav-
ljenih nadzorov in o cepljenju, s Poročilom o ukrepih 
Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa 
ter opravila pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nu-
jnih nalog inšpekcij ter izrečenih ukrepih in nadzorih 
na inšpektorja. Prav tako pa Vlada RS soglašal s pred-
logom amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o državni upravi.

Sklep o sofinanciranju prostovoljnih 
gasilskih društev za blažitev posledic izpada 
dohodka zaradi epidemije COVID-19
Vlada Republike Slovenije s tem sklepom uresničuje 
126. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUPOPDVE), s katerim so zagotovljena finančna 
sredstva za vseh 1301 teritorialnih prostovoljnih gasilskih 
društev v višini 3.440.000,00 evrov. Sredstva se bodo 
zagotovila iz sredstev

Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19
Še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno 
od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na 
domu, razen če predložijo predloži negativni izvid testa.
Odlok določa manj izjem za vstop brez negativnega testa 
in karantene. Po novem je deset izjem za vstop v Slovenijo 
brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve 
negativnega izvida testa. Za štiri izjeme, ki so veljale do 

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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sedaj, ne bo več možen vstop brez napotitve v karanteno 
na domu in brez predložitve negativnega testa.

Poročilo o opravljenih nadzorov 
Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije
V obdobju od 25. do 31. januarja 2021 je bilo skupno 
število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, 
določenih v PKP7, 3633. Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih 
sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 101 up-
ravni ukrep.

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti 
(SARS-CoV-2)
Zdravstveni inšpektorat RS je opravil inšpekcijski nadzor 
še na dodatnih 22 cepilnih mestih, na katerih se izvaja 
cepljenje proti COVID-19. Do sedaj je bilo skupno 
opravljenih 95 nadzorov.

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje 
širjenja novega korona virusa 
Od 26. januarja do 1. februarja 2021 je policija prejela 86 
prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je 
bilo 1283. Izrekla je 920 opozoril ali ukazov po Zakonu 
o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali Zakonu 
o nalezljivih boleznih (ZNB) in uvedla 528 prekrškovnih 
postopkov po ZNB (PKP5).

Predlog amandmaja k Predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
državni upravi
Amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o državni upravi se nanaša na upravljanje 
nepremičnin na območju mejnih prehodov, in sicer določa, 
da v obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje 
zadeve (MNZ) postopno postane upravljavec nepremičnin 
na območju mejnih prehodov, razen  nepremičnin, ki imajo 
status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, 
ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to 
infrastrukturo.
Celoten povzetek 54. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

55. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 55. redni seji izdala novelo Uredbe o plačah 
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v 

tujini in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2021 ter predlog stališča Republike 
Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno 
mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo 
pot za prihodnost. Vlada RS pa je sprejela tudi štiri 
odloke v povezavi z epidemijo COVID-19.

Letni načrt razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2021
Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2021 je družba SiDG upoštevala interes 
države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi zmanjšanju 
deleža državnih gozdov v solastništvu. Predlaga se prodaja 
manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v kompleksu, niti v 
bližini kompleksov državnih gozdov. V Programu menjave 
nepremičnin je družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj 
zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike Slovenije.
Program neodplačnih prenosov na občine po 24. 
členu ZGGLRS vključuje 8 poslov, skupno 40 zemljišč). 
Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla 
na občine, znaša 55,27 ha (od tega znaša površina gozda 
34,19 ha ter površina kmetijskih in ostalih površin, ki 
jih prenaša SKZG, 21,08 ha) in je po podatkih GURS 
ocenjena na 237.718,00 evrov (od tega znaša ocenjena 
vrednost gozda 97.865,00 evrov ter vrednost kmetijskih 
in ostalih površin 139.853,00 evrov). 

Predlog stališča Republike Slovenije k 
Strategiji EU za trajnostno in pametno 
mobilnost – usmerjanje evropskega prometa 
na pravo pot za prihodnost
Vlada RS je sprejela predlog stališča, v katerem Republika 
Slovenija pozdravlja in podpira novo evropsko strategijo 
s področja prometa, ki v treh stebrih naslavlja ključna 
področja bodočega razvoja prometa in prometne infra-
strukture – trajnostno, pametno in odporno mobilnost. 
Republika Slovenija pogreša bolj konkretne predloge ozi-
roma obrazložitve posameznih ukrepov, predvsem v zvezi 
z morebitno alternativo obstoječim vinjetnim sistemom 
in spodbudami za aktivno mobilnost v mestih kot del 
multimodalnosti.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/54._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.2.2021.pdf
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Sprejeti odloki v povezavi z epidemijo 
COVID-19 Odlok o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih
S spremembami in dopolnitvami odloka je odpravljena 
omejitev zbiranja v vrtcih  in osnovnih šolah za učence 
od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo. Prav 
tako izjeme, določene v 5. in 9. točki 1. odstavka 1. člena, 
ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične 
regije. To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter uni-
verzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene 
laboratorijske vaje in individualni pouk.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni 
COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi se 
ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz veljavnega odloka 
do 12. februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja 
epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo 
knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah. 

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov 
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem 
in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni 
linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu, 
dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz 
potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah 
izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse 
oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem 
cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi 
vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega 
odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom 
odloka ne spreminjajo.

Podaljšana veljavnost odlokov sprejetih na 
podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se 
podaljšuje veljavnost ukrepov. S tem odlokom se do 12. 
februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih 
odlokov:

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

•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov 

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

•	 Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih 

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

Celoten povzetek 55. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

56. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 56. redni seji podaljšala veljavnost odlokov, 
sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in 
veljavnost Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju 
obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Vlada RS je 
sprejeta tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju 
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2 in se seznanila s Poročilom 
glede opravljenih nadzorov in Poročilom o cepljenju 
Zdravstvenega inšpektorata, Poročilom o izvajanju 
nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in Poročilom o 
ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koro-
navirusa (SARS-CoV-2) ter se seznanila o razpoložljivih 
inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih 
ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v 
obdobju od 1. do 7. februarja 2021 in sicer v zvezi z 
izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb 
Zakona o nalezljivih boleznih.

Podaljšana veljavnost odlokov, sprejetih na 
podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
S sprejetim odlokom se do 19. februarja 2021 podaljšuje 
veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:
•	 Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

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

kinematografskih storitev končnim uporabnikom 
v Republiki SlovenijiOdlok o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z vi-
rusom SARS-CoV-2

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/55._REDNA_SEJA_VLADE_RS_4.2.2021.pdf
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•	 Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

Odlok o spremembi Odloka o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi 
preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19
V Odloku o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja na-
lezljive bolezni COVID-19 so zaradi preprečevanja širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 določeni ukrepi na področju 
izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju 
presejalnih programov za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
Z Uredbo se omogoča osebam, ki izvajajo storitve ali 
prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo 
ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus 
SARS-CoV-2, da se v skladu z navedeno uredbo vključijo 
v posebni presejalni program za zgodnje odkrivanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2.

Poročilo glede opravljenih nadzorov 
Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije
V obdobju od 1. do 7. februarja 2021 skupno število oprav-
ljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v 
PKP7, 3.762. Izrečenih je bilo 29 prekrškovnih sankcij, 
352 opozoril po Zakonu o prekrških in 128 upravnih 
ukrepov.

Poročilo glede opravljenih nadzorov 
Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije
V obdobju od 1. do 7. februarja 2021 skupno število oprav-
ljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v 
PKP7, 3.762. Izrečenih je bilo 29 prekrškovnih sankcij, 
352 opozoril po Zakonu o prekrških in 128 upravnih 
ukrepov.

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje 
širjenja SARS-CoV-2
Od 2. do 8. februarja 2021 je policija prejela 105 prijav 
o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 
1538. Izrekla je 1159 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali 
ZNB in uvedla 540 prekrškovnih postopkov po ZNB 
(PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 7980 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 27 
odstotkov več kot teden prej. Glede na državo prihoda je 
bilo največ napotitev v karanteno na domu za osebe, ki 
so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (5223), Hrvaške 
(945), Kosova (485) in Avstrije (274). Na mejnih prehodih 
in kontrolnih točkah je policija zavrnila 135 oseb, kar je 
za 13,5 odstotkov manj kot teden dni prej.

Pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih 
nalog inšpekcij ter ukrepov in nadzorov na 
inšpektorja
Na podlagi podatkov je mogoče ugotoviti, da je bilo v tem 
obdobju skupno opravljenih več nadzorov na inšpektorja 
(11,4) glede na prejšnji teden (10,2), kljub temu, da je bilo 
za izvajanje inšpekcijskega nadzora skupno razpoložljivih 
manj inšpektorjev glede na pretekli teden. Prav tako je bilo 
skupno izrečenih več prekrškovnih in upravnih ukrepov 
na inšpektorja (1,5) glede na pretekli teden (1,3).
Celoten povzetek 56. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

57. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala se-
dem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, 
prerazporedila proračunska sredstva in odločila o 
prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v 
letošnjem državnem proračunu. Vlada RS je sprejela 
predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, izdala 
Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja 
ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske 
narodne skupnosti v letu 2021 ter potrdila končno 
oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na 
območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, 
Podravske, Pomurske, Posavske, Severnoprimorske, 
Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Prav tako 
pa je Vlada RS sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije 
o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
za leto 2019.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/56._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.2.2021.pdf
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Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil
Z odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so določene v 
veljavnem odloku. Ponujanje in prodajanje blaga in sto-
ritev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da 
osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev 
predhodno opravijo testiranje s hitrimi antigenskimi testi 
ali z metodo PCR. Za izvajalce rezultati testa ne smejo 
biti starejši od 72 ur od odvzema brisa, prav tako to velja 
za potrošnike.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem 
in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni 
linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu 
dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz 
potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah 
izvaja pouk za učence  katerekoli starostne skupine. Vse 
oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem 
cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi 
vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili tega 
odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem predlogom 
odloka ne spreminjajo.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih 
V skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju 
ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 z novim 
odlokom, ki izhaja iz opredelitve tako imenovane oranžne 
faze, prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole 
in  organizacije za izobraževanje odraslih.
V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah 
določene nove izjeme, in sicer za dijake v izobraževalnih 
programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake 
zaključnih letnikov srednješolskih izobraževalnih pro-
gramov, za izvedbo praktičnega pouka ter za udeležence 
izobraževanja odraslih. 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov 
Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in 
proces športne vadbe (treningi) razen za določene izjeme. 
Treningi se dovolijo samo:
•	 vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni 

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

•	 perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih 
športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli 
vrhunske mednarodne športne rezultate;

•	 športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladin-
ci, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki 
so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; 
omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini pers-
pektivnih športnikov;  

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

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje 
trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, 
ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, 
da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev.

Odlok o spremembah Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-
CoV-2
Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, 
sta:
•	 odprava začasne omejitve gibanja med občinami in
•	 dovoljeno je zbiranje do deset ljudi.

Celoten povzetek 57. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/57._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.2.2021.pdf
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58. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 58. redni seji izdala tri odloke v zvezi z 
zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila sred-
stva državnega proračuna in se seznanila s Poročilom 
glede opravljenih nadzorov, Poročilom o cepljenju 
Zdravstvenega inšpektorata RS ter Poročilom o ukrepih 
Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa. 
Prav tako pa je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih 
programov 2021–2024 uvrstila nov projekt z nazivom 
»LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem«.

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športnih programo
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo 
opredelitev obveznosti testiranja na virus SARS-CoV-2. S 
ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, 
športnih tekmovanjih in športno rekreativnih dejavnostih 
je predpisano obvezno testiranje.
Športniki,  člani njihovih ekip in drugo organizacijsko 
osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj 
lahko udeležijo, če  predložijo negativni rezultat testa na 
virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
ali hitrega antigenskega testa.

Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19
Pri izjemah za vstop brez negativnega testa in napotitve 
v karanteno (tisti, ki so covid-19 preboleli, in tisti, ki so 
bili cepljeni proti tej bolezni) velja, da je dokazilo lahko 
tudi rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga oseba lahko 
sama natisne s portala zVem. Tako  se po nepotrebnem ne 
obremenjuje osebnega zdravnika za izdajo potrdila.

Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih 
Z odlokom se je za sedem dni podaljšala veljavnost odlokov 
in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.
Celoten povzetek 58. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

59. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 59. redni seji med drugim sprejela pred-
log novele Zakona o trošarinah in predlog Zakona o 
reševanju in prisilnem prenehanju bank. Spremenila 
je tudi nekatere odloke, povezane z obvladovanjem 
epidemije COVID-19.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Z Odlokom se podaljšuje obdobje veljavnosti obstoječega 
odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj 
ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih 
epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji 
pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo 
sproščanja ukrepov. 

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
Z Odlokom se ohranjajo enake izjeme kot so določene 
v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper 
COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba 
opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema dru-
gega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 
najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 
dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizva-
jalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost 
testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na 
sedem dni. 

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije se zaradi zajezitve in 
obvladovanja epidemije COVID-19 
Z Odlokom se začasno omeji in določi način izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. 
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem 
avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz pot-
nikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi 
potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi 
se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. Za avtotaksi prevoze je določeno, 
da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila 
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poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih 
mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-
CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi 
vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat 
testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana 
v državi članici Evropske unije ali državi članici schengen-
skega območja ali pri organizacijah oziroma pri posamezni-
kih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni 
na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost 
testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno 
osebje v železniškem prometu. 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov
Spremembe Odloka se nanašajo na pogoje, pod katerimi 
se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko 
osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo 
tekmovanj. 

Odlok o spremembah Odloka o določitvi 
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19
Ukrepi pri vstopu v Slovenijo ostajajo, spremembe so le 
pri seznamih držav. 
Povzetek v celoti si lahko ogledate TU. 

DOPISNE SEJE VLADE RS

171. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 171. dopisni seji sprejela Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvla-
dovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Z Odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v 
veljavnemu odloku, dodatno pa se v statističnih regijah z 
bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko širijo. 
Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji 

obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno 
epidemiološko sliko.
Pri posameznih dejavnosti je testiranje COVID-19 ob-
vezno tako za zaposlene kot za potrošnike.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo
Ob prihodu iz držav članic EU ali schengenskega območja, 
ki imajo boljšo epidemiološko sliko (nižjo 14-dnevno inci-
denco okuženosti na 100.000 prebivalcev), lahko določene 
izjeme vstopajo še naprej brez napotitve v karanteno in 
brez predložitve negativnega izvida testa na SARS-CoV-2.
Celoten povzetek 171. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

175. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 175. dopisni seji sprejela seji sprejela 
štiri odloke, povezane z obvladovanjem epidemije 
COVID-19, v katerih se glede ukrepov ohranja enake 
izjeme kot doslej, natančneje pa so določeni pogoji 
glede cepljenja.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju 
voznikov in vozil
Z odlokom se ohranjajo enake izjeme kot so določene 
v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper 
COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba 
opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper 
COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema dru-
gega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 
najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 
dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizva-
jalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem 
in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni 
linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu 
dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni linijski prevoz 
potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/59._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.2.2021.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4254
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izvaja pouk za učence katerekoli starostne skupine. Vse 
oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem 
cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi 
vrstami žičniških naprav se izvajajo v skladu z določili 
tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) ter se tudi s tem predlogom odloka ne 
spreminjajo, s 15. 2. 2021 se je uveljavil celoten vozni red 
potniških vlakov.

Spremembe odloka o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih
Spremembe se nanašajo na določanje izjem pri tedenskem 
testiranju. Natančneje je tudi določeno, kdaj testiranja ni 
treba opraviti, če so bili zaposleni že cepljeni.

Odlok o spremembah Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
S tem odlokom se do 26. februarja 2021 podaljša vel-
javnosti obstoječega odloka, prav tako pa se v skladu z 
dogovorom na seji vlade, ki je potekala 17. februarja 2021, 
uskladijo tudi obdobja in dikcije v zvezi dokazili glede 
cepljenja.
Odloki so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 25/2021, 
ki je na voljo TU.
Celoten povzetek 175. dopisne seje Vlade RS je na 
voljo TU. 

177. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 177. dopisni seji, spremenila Odlok o 
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbi-
ranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 
s katerim se omejuje gibanje v Obalno-kraški regiji. 
Sprejela je tudi novelo Uredbe o sodelovanju državnega 
tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov 
in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev ka-
znivih dejanj.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Odlok je začel veljati 27. februarja in velja do 5. marca 
2021.

V Obalno-kraški statistični regiji se gibanje omeji na to 
regijo, razen za izjeme, dovoljeno pa je prehajanje med 
občinami znotraj te regije.

Izjeme za prehajanje med Obalno-kraško 
regijo in drugimi regijami
Določenih je 12 izjem. Prehajanje med Obalno-kraško 
statistično regijo in drugimi statističnimi regijami je ob 
upoštevanju priporočil  Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih 

nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 

dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali 
če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev 
ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil 

na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega 
gospodinjstva,

11. potovanja oseb z namenom tranzita čez Obalno-kraško 
statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega 
prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik 
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali 
drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje teh 12 izjem velja tudi za ožje družinske 
člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar 
potujejo skupaj.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202125
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/175._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.2.2021.pdf
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Prehajanje z dokazilom o cepljenju, 
pozitivnim ali negativnim testom in za 
prebolevnike
Prehajanje med Obalno-kraško regijo in drugimi regijami 
je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posa-
mezniku, ki:
•	 predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 

po metodi PCR ali hitri antigenski test (HAG), ki ni 
starejši od 48 ur,

•	 predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s 
katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka 
cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 
sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 
oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizva-
jalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

•	 ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa 
HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 
šest mesecev, ali

•	 ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in 
od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v 
državah članicah EU oziroma državah članicah schengen-
skega območja ali pri organizacijah oziroma pri posamezni-
kih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni 
na spletni strani NLZOH.

Prebivališče
Šteje se, da posameznik prebiva v Obalno-kraški statistični 
regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. 
Če ima posameznik poleg tega tudi stalno ali začasno 
prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen 
samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med 
obema prebivališčema med statističnimi regijami.

Izjava in dokazila
Pri prehajanju med Obalno-kraško regijo in drugimi 
regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s kat-
erim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od 12 izjem, in 
lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. 
Izjava vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,

3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje 

iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom 
gibljejo in zadržujejo z njim,

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali 
članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim 
odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni 
bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb 
ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih 
bolezni pri ljudeh,

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da 
jih bo spoštoval.

Izjava ni potrebna za prihod na delo, odhod z dela in 
izvajanje delovnih nalog (1. izjema) ter za odpravljanje 
neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje 
(3. izjema). Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo 
pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad 
izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu 
redarju.

Zbiranje ljudi
V Obalni-kraški statistični regiji je zbiranje ljudi prepove-
dano, v preostalih regijah pa je dovoljeno zbiranje do 10 
oseb. V vseh regijah se zbiranje dovoli skupini oseb, če gre 
za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva 
ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.
Za celotno državo še vedno velja omejitev gibanja v 
nočnem času med 21. in 6. uro.
Celoten povzetek 177. dopisne seje Vlade RS je na 
voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/177._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_25.2.2021.pdf
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9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

57. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 57. izredni seji Državnega 
zbora, ki je potekala 2. 2. 2021 z 51 glasovi za in 10 
proti potrdili osmi protikoronski zakon, ki prinaša do-
datnih 320 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic 
epidemije covida-19. Ključna sta subvencioniranje 
dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja 
čakanja na delo.
Subvencioniranje čakanja na delo bo veljalo še do konca 
aprila. Nato ga bo lahko vlada podaljšala še dvakrat za 
po mesec dni. Ukrep bodo lahko koristili delodajalci, 
registrirani do konca lanskega leta, ki jim bodo prihodki 
zaradi epidemije letos upadli za več kot 20 odstotkov.
Subvencioniranje čakanja na delo lahko podjetja koristijo 
že od prve razglasitve epidemije lani spomladi, zdaj pa 
ga je DZ še nadgradil. Podjetjem v dejavnostih, ki so z 
vladnimi odloki zaprte, bo država povrnila nadomestila 
plač delavcev v celoti, torej t. i. drugi bruto.
Minimalna plača se je z letošnjim januarjem zvišala na 
1024,24 evra bruto. Ker so podjetja zaradi epidemije v 
težavnem položaju, jim je del bremena tega zvišanja skle-
nila odvzeti država. V skladu z osmim protikoronskim 
zakonom jim bo tako v letošnjem prvem polletju plačevala 
50 evrov subvencije za delavca z minimalno plačo, v drugi 
polovici pa ponudila razbremenitev pri plačilu prispevkov 
za socialno varnost.
Več informacij je na voljo TU.

60. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci so na 60. izredni seji, ki je po-
tekala 16. 2. 2021, sprejeli novelo Zakona o določitvi 
volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor 
(ZDVEVDZ-B) in novelo Zakona o volitvah v državni 
zbor (ZVDZ-E).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v Državni zbor (ZDVEDZ-B)
Poslanke in poslanci so z 45 glasovi za in 28 proti sprej-
eli novelo Zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev v Državni zbor, ki spreminja meje nekaterih 
volilnih okrajev. Ustavno sodišče RS je pred več kot dvema 
letoma zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih 
okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje in 
poslanci so imeli na voljo dve poti za uresničitev odločbe. 
Ena je šla v smeri ukinitve volilnih okrajev in uvedbe ne-
obveznega prednostnega glasu, a sta dva tovrstna predloga 
v DZ propadla, ker nista prejela potrebne dvotretjinske 
večine. Decembra lani je tako skupina poslancev SDS, 
SMC in DeSUS v DZ vložila predlog za spremembe meja 
volilnih okrajev, za kar je bila v DZ dovolj podpora na-
vadne večine. Po navedbah predlagateljev zakona se bodo 
okraji spremenili tako, da se zmanjšajo razlike v velikosti 
volilnih okrajev po številu prebivalcev in se upoštevajo 
geografska zaokroženost ter skupne kulturne in druge 
značilnosti volilnih okrajev.
Največ sprememb se obeta v volilni enoti Novo mesto, v 
dveh primerih pa se bosta volilna okraja preselila v drugo 
volilno enoto. V volilni enoti Novo mesto se bo okraj 
Novo mesto I zmanjšal za območje občine Škocjan, volilni 
okraj Trebnje pa se bo povečal za del občine Šentrupert. 
Ta je bil doslej del volilnih okrajev Sevnica in Litija. Okraj 
Sevnica se bo povečal za občino Škocjan, zmanjšal pa za 
del občine Šentrupert. Volilni okraj Litija, ki je bil doslej 
del volilne enote Ljubljana - Bežigrad, bo odslej sodil pod 
volilno enoto Novo mesto, pri čemer se bo zmanjšal za 
del občine Šentrupert. Okraj Trbovlje - Hrastnik pa se bo 
povečal za območje občine Hrastnik, k temu okraju bodo 
dodali še manjši del občine Trbovlje.
V volilni enoti Ljubljana - Bežigrad se bo volilni okraj 
Ribnica povečal za območje občine Dobrepolje, volilni 
okraj Grosuplje pa se bo zmanjšal tako, da bo obsegal le 
še občino Grosuplje. Vzpostavil se bo nov okraj Ivančna 
Gorica, ki bo obsegal območje omenjene občine, razen 
krajevne skupnosti Sobrače.
Sprememba v celjski volilni enoti obsega spremembo 
okraja Žalec II, ki se bo zmanjšal za majhen del občine 
Trbovlje.
Spremembe obsegajo tudi okraje v mariborski volilni enoti. 
Okraj Slovenska Bistrica se bo zmanjšal za krajevne skup-
nosti Pragersko ter Spodnja in Zgornja Polskava, hkrati 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=38196391B8183936C125866A003F0278
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=sej&uid=38196391B8183936C125866A003F0278
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/poslanke-in-poslanci-drzavnega-zbora-rs-potrdili-pkp8/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSeja?seja=60. Izredna&start=2021-02-16&mandat=VIII
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pa se bo za te krajevne skupnosti povečal okraj Maribor 
I. Volilni okraj Maribor III se bo zmanjšal za del občine 
Pesnica, ta del pa se bo priključil ptujski volilni enoti, in 
sicer okraju Pesnica.
Po dosedanji ureditvi je bilo razmerje med najmanjšim 
volilnim okrajem po številu prebivalcev (Hrastnik z 9214 
prebivalcev) in največjim volilnim okrajem (Grosuplje s 
40.813 prebivalcev) 1:3,73. Glede na sprejete spremembe 
pa je največji volilni okraj Celje I s 36.150 prebivalci, 
najmanjši pa Ilirska Bistrica, ki ima 13.370 prebivalcev. 
Razmerje med njuno velikostjo je 1:2,7. Povprečno velika 
volilna enota v Sloveniji ima 23.324 prebivalcev, skupno 
odstopanje osmih volilnih enot od navedenega je 21,6 
odstotka, torej povprečno 2,7 odstotka.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E)
Poslanke in poslanci so z 80 glasovi za in 9 proti sprejeli 
novelo Zakona o volitvah v državni zbor, s katero sta po-
slanca manjšin predlagala poenostavitev sistema volitev 
predstavnikov madžarske in italijanske narodne skup-
nosti. Po novem bo t. i. sistem borda, ki je po splošni 
oceni zastarel in volivcem nerazumljiv, zamenjal enokrožni 
večinski volilni sistem. Predlog sta v parlamentarno pro-
ceduro vložila poslanca italijanske in madžarske narodne 
skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath. Kot je povedal 
poslanec  Žiža, imajo pripadniki narodnih skupnosti že od 
leta 1992 velike težave pri uveljavljanju pasivne in aktivne 
volilne pravice.
Veljavni sistem borda je namreč zapleten. Pripadniki 
narodnih skupnosti svoje predstavnike volijo tako, da na 
glasovnici označijo prednostni vrstni red s številkami od 1 
naprej, kandidatu pa se za vsako prvo mesto dodeli toliko 
točk, kolikor je kandidatov na glasovnici. Točke se nato 
seštevajo, izvoljen pa je kandidat z največ točkami.
Po večinskem volilnem sistemu, ki ga prinaša novela, bo 
volivec glasoval samo za enega kandidata, zmagal pa bo 
tisti, ki bi zbral največje število glasov.

10  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

37. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svetniki so imeli na dnevnem redu 37. redne 
seje Državnega sveta RS, ki je potekala 24. 2. 2021, 
drugo obravnavo predloga Zakona o nacionalnem 
demografskem skladu ter predlog sprememb Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Seznanili 
pa so se tudi s Sedmim poročilom o položaju romske 
skupnosti v Sloveniji. 

Predlog Zakona o nacionalnem 
demografskem skladu 
Ureja se prenos naložb Republike Slovenije, Slovenskega 
državnega holdinga, Kapitalske družbe pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, Družbe za upravljanje terjatev 
bank, Družbe za svetovanje in upravljanje in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v lastništvo NDS, 
akte ter postopke upravljanja naložb.
Po predvidevanjih predlagatelja bodo zakonske rešitve 
zagotovile neodvisnost in avtonomnost sklada pri up-
ravljanju njegovih naložb ter bistveno povečale vrednost 
namenskega premoženja sklada, s tem pa s sofinanciran-
jem obveznega pokojninskega zavarovanja pripomogle 
k dodatni pokojninski varnosti v prihodnosti. Strateške 
naložbe sklada, s katerimi sklad samostojno in neodvisno 
upravlja, se trajno namenjajo za doseganje javnih ciljev na 
področju krepitve vloge sklada pri zagotavljanju dolgoročne 
vzdržnosti pokojninske blagajne, kar pa državni svetniki 
večinsko podpirajo.
Državni svet je bil seznanjen tudi s predvidevanji glede 
donosnosti upravljanja naložb Republike Slovenije, ki naj 
bi v večji meri kot doslej zagotavljala stabilen vir sredstev 
pokojninski blagajni. Državni svet ugotavlja, da obravna-
vani predlog zakona doživlja podobno usodo kot Zakon o 
dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, 
katerega sprejem se prav tako odmika že več let.
Tako je moč tudi v zvezi s tem predlogom zakona ugotoviti, 
da se je Ekonomsko-socialni svet sicer s predlogom zakona 
seznanil, večkrat ga je obravnavala tudi pogajalska skupina, 
vendar je razprava ostala na ravni konceptualnih vprašanj, 
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kjer so bila velika razhajanja, o samih predlogih členov pa 
ni bilo opravljene poglobljene razprave. Kljub polemični 
razpravi so državni svetniki predlogu prižgali zeleno luč.

Predlog sprememb Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 
Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnit-
vah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2I je v osnovni različici v obravnavo Državnemu 
zboru RS po rednem postopku predložila skupina poslank 
in poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper. Državni svet 
ugotavlja, da želi predlagatelj s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami zakona zagotoviti višji življenjski standard 
bodočim upokojencem in njihovo enakopravno obravnavo 
pri odmeri pokojnine. Državni svet se je seznanil tudi z 
mnenjem Vlade RS, ki je predlagano novelacijo zakon-
skih določb v prvotno predloženi različici podprla, a v 
nadaljevanju zakonodajnega postopka napovedala vložitev 
amandmajev z namenom bolj enakomerne obremenitve 
pokojninske blagajne in pravičnejših pogojev za upo-
kojevanje. Državni svet je izrazil podporo predlogu za 
skrajšanje obdobja za dvig odmernega odstotka in s tem 
hitrejši izenačitvi položaja žensk in moških z vidika pogojev 
za odmero pokojnine. Seznanjen je bil tudi s pozivom k 
izvedbi podrobnejših analiz finančnih posledic predloženih 
sprememb veljavne zakonodaje, izraženim v razpravi 
pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide, saj bodo predvideni posegi v zakonodajo lahko 
v pomembni meri vplivali na obremenitev blagajne po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja.
Državni svet poziva poslanke in poslance, da se tudi v 
prihodnje angažirajo pri reševanju katere od dlje časa 
trajajočih problematik, ki jih pogosto izpostavljajo Državni 
svet in njegove komisije, saj se je v praksi izkazalo, da 
je usoda posameznega zakonskega predloga velikokrat 
odvisna prav od njegovega predlagatelja. 

Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti 
v Sloveniji 
V nadaljevanju se je Državni svet seznanil še s 7. poročilom 
o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki ga je v ob-
ravnavo Državnemu zboru predložila Vlada RS oz. Urad 
Vlade RS za narodnosti. Pri pripravi poročila so sodelovala 
ministrstva, lokalne skupnosti in Svet romske skupnosti 
kot krovna organizacija. Poročilo za 2019 je potrdila tudi 
posebna delovna skupina Vlade RS za obravnavo romske 
problematike. Državni svet je bil seznanjen, da je poročilo 

nastajalo že v času priprav na nov Nacionalni program 
ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030.
Državni svet si želi, da se bo delovanje na področjih, ki 
glede na poročilo prinašajo rezultate, še okrepilo in da 
bodo upoštevana tudi priporočila, ki jih je Državni svet 
oblikoval ob obravnavi prejšnjih poročil in jih posredoval 
ustreznim inštitucijam. Državni svet pozdravlja imenovanje 
posebne delovne skupine za obravnavo romske problema-
tike, v katero so vključeni tudi župani, ki dobro poznajo 
problematiko in so dnevno soočeni s težavami na terenu, 
v romskih naseljih in v njihovi okolici. Državni svet se 
strinja, da je velika ovira za večjo zaposljivost pripadnikov 
romske populacije v splošnem nizka raven izobrazbe, zato 
je treba na tem področju okrepiti ukrepe in prizadevanja. 
Državni svetniki so ob obravnavi poročila izpostavili tudi 
varnostne razmere v nekaterih lokalnih skupnostih in težave 
s sobivanjem prebivalstva v romskih naseljih in okoliškega 
prebivalstva, pri čemer je problem izrazit v JV Sloveniji.  
Državni svet na podlagi poročila izreka pohvale delovanju 
Policije na terenu in njenemu doslednemu  odzivanju na 
varnostne situacije v lokalnem okolju. Državni svetniki 
so se seznanili še z načinom, na katerega se romska skup-
nost sooča z epidemijo COVID-19 ter tudi s prihodnjimi 
usmeritvami in ukrepi za izboljšanje položaja romske 
skupnosti, ki bodo tudi v naprej zahtevala največ dela in 
jasno usmerjene ukrepe. Še v naprej bo glavna pozornost 
usmerjena v socialno politiko, izobraževanje in urejanje 
prostora in na področje zagotavljanja varnosti.
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11  NOVICE IZ OBČINSKIH 
LOGOV

ZAČELA SE JE GRADNJA NOVEGA 
16-ODDELČNEGA VRTCA V KOČEVJU
V Kočevju se je 22. februarja začela gradnja novega objekta; 
16-oddelčnega vrtca, ki bo lahko sprejel nekaj več kot 300 
otrok. Celotna investicija je vredna 8,2 milijona evrov, z 
njo pa bomo v občini pridobili nov sodoben objekt, zg-
rajen po principih sonaravne gradnje, namenjene sodobni 
predšolski pedagogiki. 
Pogodba med Občino Kočevje, izvajalcem gradbenih 
del podjetjem CGP in izvajalcem nadzora podjetjem 
Lokainženiring je bila podpisana 5. februarja. Župan dr. 
Vladimir Prebilič ob tem ni skrival zadovoljstva. Izpostavil 
je, da je novi vrtec nujno potreben, tako zaradi dotrajanosti 
obstoječega objekta kot dobre demografske slike. Cilj je, da 
z novim vrtcem ponudimo dobro, spodbudno in zdravo 
okolje za razvoj otrok. Sama investicija je dobro premišljena, 
hkrati arhitekturno lepa in vključuje tudi lesene elemente, 
je še izpostavil. Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, 
je ob podpisu pogodbe povedal, da gre za enega večjih 
vrtcev v Sloveniji, a da ima podjetje z gradnjo tovrstnih 
objektov že številne izkušnje, zato iz izvedbenega vidika 
ni pričakovati težav. Kot primer je navedel gradnjo vrtca 
v Mokronogu in kmalu tudi v Črnomlju. 
Nov objekt vrtca je zasnovan na ideji čebelnjaka in je delo 
projektnega biroja Svet Vmes. Izbran je bil na projektnem 
natečaju izvedenem v sodelovanju z Zbornico za arhitek-
turo in s strani strokovne komisije. Nič-energijski objekt bo 
zgrajen po sodobnih principih sonaravne gradnje, z vsemi 
spremljajočimi pomožnimi prostori kot so lastna kuhinja, 
shramba, garderobe in sanitarije za zaposlene, zbornica, 
pisarne za vodjo enote, itd. Konstrukcija dvo-etažnega ob-
jekta je hibridna lesena gradnja z jeklenimi okvirji. Skupaj z 
otroškim igriščem v nadstropju terase bo ponujal 5.025,90 
m2 površin, od tega čistih igralnih površin 1.551,20 m2, 
dodatnih zunanjih površin pa bo 5.326,55 m2. Kot je 
izpostavil Jure Hrovat iz arhitekturnega biroja Svet vmes, 
je koncept vrtca narekovala tudi specifika lokacije, zato so 
igralne površine zagotovljene tudi na terasi vrtca, hkrati 
pa ta ponuja še dva atrija, ki omogočata dodatne prostore 
za igro v vseh vremenskih pogojih.

Vrtec bo imel 8 oddelkov namenjenih otrokom I. starostne 
skupine od 1 do 3 let ter 8 oddelkov II. starostne skupine 
od 3 do 6 let, znotraj teh pa bo deloval tudi razvojni odd-
elek, ki smo ga z letošnjim šolskim letom v Kočevju prvič 
odprli po več kot petnajstih leti. Skupaj bo tako v vrtcu 
prostora za do 304 otrok. Zaključek gradnje novega vrtca 
je načrtovan konec julija 2022, ko sledi še rušitev prizidka 
obstoječega vrtca in ureditev zunanjih površin z igriščem. 
Projekt obsega še rekonstrukcijo dovozne ceste s parkirišči.
Investicija v novi vrtec je z 8,2 milijona evri tudi ena največjih 
investicij občine v zadnjem desetletju. Glavnino sredstev 
bo zagotovila Občina Kočevje iz lastnega proračuna, s 
strani EKO sklada pričakuje 1.085.748 evrov, kandidira 
pa tudi na razpisu Ministrstva za šolstvo in izobraževanje 
za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah, ki 
je bil objavljen v začetku meseca. 

Foto 1: Svet Vmes, prikaz novega 16-oddelčnega vrtca

Foto 2: Bojan Štefanič, podpis pogodbe za izgradnjo in 
nadzor



29

Februar 2021

OB PRAZNIKU OBČINE ČRNOMELJ 
PREDSTAVILI VEČ USPEŠNIH 
PROJEKTOV
Občina Črnomelj svoj praznik praznuje 19. februarja, 
in sicer v spomin prvemu zasedanju Slovenskega narod-
noosvobodilnega sveta, ki je prvič zasedal leta 1944 prav 
v Črnomlju. Tako lahko rečemo, da je Črnomelj zibelka 
slovenske državnosti. V sklopu praznika vsako leto prire-
jamo razne dogodke z dvema osrednjima prireditvama, eno 
ob slovenskem kulturnem prazniku in drugo ob prazniku 
občine. Predstavimo uspešno zaključene projekte, tiste, ki 
so v izvajanju in predstavimo načrt projektov za naprej. 
Na osrednji prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 
smo podelili Župančičeva priznanja, ki se podeljujejo 
osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom 
dosegli pomembne uspehe na kulturnem področju v občini 
in izven njenih meja. Na osrednji prireditvi ob prazniku 
občine pa so podelili občinsko plaketo in diplome ter 
priznanja za dosežke na področju športa. 
Osrednjo prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku si 
lahko ogledate na povezavi TUKAJ, osrednjo prireditev ob 
prazniku občine Črnomelj pa na povezavi TUKAJ.  Obe 
e-prireditvi je organiziral Zavod za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj. 
Ob letošnjem občinskem prazniku so uradno odprli nove 
in rekonstruirane prostore v OŠ Komandanta Staneta 
Dragatuš, ki ima zdaj na novo dograjeno dvigalo, rekon-
struirano kuhinjo s spremljajočimi prostori in jedilnico.  S 
povečanjem in preureditvijo obstoječe kuhinje je šola pri-
dobila funkcionalno in sodobno kuhinjo s spremljajočimi 
prostori. Uradno smo predali namenu tudi investicije v 
sklopu projekta »Interpretacija vodnih virov in eksten-
zivnih pašnikov v Poljanski dolini« ali krajše Čredniška 
pot. Investicija je zajemala ureditev večnamenske športne 
površine  v Starem trgu in sklopa vodnih korit z dostopno 
potjo in lokacija Deskuvsko - Kovačevskega kala. Sočasno z 
ureditvijo dostopne poti do korit je bilo z lastnimi sredstvi 
Občine Črnomelj tudi odvodnjavanje meteorne vode.
Več o zaključenih projektih lahko preberete v novici: 
Črnomelj bo v okviru največjega investicijskega cikla 
do sedaj dobil eno ključnih investicij v občini. 
Sicer pa se je preko celotnega februarja zvrstilo mnogo 
zanimivih dogodkov – predavanj, delavnic, prireditev 
ipd. – ki so letos zaradi znanih razmer potekali virtualno 
na spletu.

12  NOVICE ZDRUŽENJA

FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZNAK 
EVROPSKE DEDIŠČINE - EVROPA SE 
ZAČNE TUKAJ!
Znak evropske dediščine (ZED) je pobuda Evropske 
komisije za boljše poznavanje skupne evropske zgo-
dovine, dediščine in vrednot. Njen namen je poudarjati 
in krepiti občutek pripadnosti Evropski uniji pri evropskih 
državljanih, zlasti mladih. Znak evropske dediščine spr-
eminja nekdanje meje v mostove, spodbuja medkulturni 
dialog in ustvarja občutek pripadnosti združeni Evrop
Fotografski natečaj je ena od izobraževalnih in promocijskih 
dejavnosti evropskega projekta EHL@N – mreženje nosil-
cev Znaka evropske dediščine. Organizator tekmovanja je 
projektni konzorcij EHL@N, ki ga zastopata vodja pro-
jekta Burghauptmannschaft Österreich - Imperial Palace 
Vienna in Združenje lokacij Znaka evropske dediščine. Cilj 
natečaja je promocija temeljnih vrednot ZED, ki izhajajo 
iz načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih 
pravic, kulturne in jezikovne raznolikosti, strpnosti in 
solidarnosti.
Tema natečaja je osredotočena na lokacije ZED, na pri-
reditve, ki tam potekajo, na dejavnosti, ki promovirajo 
evropsko dediščino. Fotografije mora spremljati osebna 
zgodba, vezana na lokacijo ZED in vrednote, ki jih ta 
predstavlja.
Sodelujejo lahko državljani vseh držav ob upoštevanju vseh 
formalnih in tehničnih zahtev. Natečaj je odprt za vse zain-
teresirane amaterje in profesionalne fotografe. Udeleženci 
bodo razvrščeni v dve starostni skupini: mladi (do vključno 
30 let) in odrasli (starejši od 31 let). 
Natečaj traja od 15. februarja 2021 do 14. marca 2021.
Žirija bo opravila ožji izbor fotografij. V postopku javnega 
glasovanja na spletni strani projekta bo nato javnost izbrala 
zmagovalce v obeh starostnih kategorijah. S pričetkom 
fotografskega natečaja je odprta tudi spletna stran 
EHL@N.
Rezultati glasovanja bodo objavljeni 9. maja 2021 na 
spletni strani in družabnih omrežjih organizatorja tek-
movanja ter na spletnih straneh evropskih ustanov, ki 
sodelujejo v strokovni žiriji. Zmagovalci bodo prejeli 
denarno nagrado v vrednosti 500 evrov. 

http://www.crnomelj.si/item/6777-obcina-crnomelj-ob-kulturnem-prazniku-tokrat-virtualno
http://www.crnomelj.si/item/6778-voscilo-ob-slovenskem-kulturnem-prazniku
http://www.crnomelj.si/item/6795-obcina-crnomelj-praznuje-robert-kmetic-prejemnik-obcinske-plakete
http://www.crnomelj.si/item/6795-obcina-crnomelj-praznuje-robert-kmetic-prejemnik-obcinske-plakete
http://www.crnomelj.si/item/6798-obrazlozitve-prejemnikov-priznanj-za-dosezke-na-podrocju-sporta-in-obcinskih-priznanj-za-leto-2020
http://www.crnomelj.si/item/6798-obrazlozitve-prejemnikov-priznanj-za-dosezke-na-podrocju-sporta-in-obcinskih-priznanj-za-leto-2020
https://youtu.be/gIo45wZxctA
https://youtu.be/BpgMTV-5Ga4
https://youtu.be/av_NqBeXPkM
https://youtu.be/av_NqBeXPkM
https://youtu.be/av_NqBeXPkM
https://youtu.be/pDbd5zRKvN0
https://youtu.be/pDbd5zRKvN0
http://www.crnomelj.si/item/6788-novinarska-konferenca-ob-prazniku-obcine-crnomelj-bo-v-okviru-najvecjega-investicijskega-cikla-do-sedaj-dobil-eno-kljucnih-investicij-v-obcini
http://www.crnomelj.si/item/6788-novinarska-konferenca-ob-prazniku-obcine-crnomelj-bo-v-okviru-najvecjega-investicijskega-cikla-do-sedaj-dobil-eno-kljucnih-investicij-v-obcini
https://www.ehl-network.eu
https://www.ehl-network.eu
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Za dodatna vprašanja v zvezi z natečajem se lahko ob-
rnete na organizatorja natečaja (mesto Lublin, ki je pro-
jektni partner EHL@N), kontaktni osebi sta Katarzyna 
Czerlunczakiewicz (e-pošta: kczerlunczakiewicz@lublin.
eu) oz. Michał Trzewik (e-pošta: mtrzewik@lublin.eu).

ZA PODELITEV KONCESIJE IZBRANIH 
11 DOMOV ZA STAREJŠE 
16. februarja se je zaključil razpis za podelitev koncesij 
domovom za starejše. Izbranih je bilo 11 domov, ki bodo 
predvidoma zagotovili 1285 mest za starejše. Podjetje 
SeneCura se je na razpis prijavilo z lokacijami v Rušah, 
Šentjerneju in Mislinji, kjer bi zagotovili 450 mest. Družba 
DEOS pa bo predvidoma na dveh lokacijah zagotovila 
262 postelj.
Strokovna komisija je za podelitev koncesij priporočila 
11 domov. Najvišjo oceno je pridobil Dom upravljanje, 
družba za investicije, upravljanje in vzdrževanje objektov, 
ki je kupila dom za starejše v Vrtojbi. Na voljo bo 150 
mest za starejše, izhaja iz poročila strokovne komisije, ki 
je objavljeno na spletni strani ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.
Sledi družba DEOS, ki se je na razpis prijavila s ponud-
bami za dom v Gornjem Gradu in Kopru. Gornji grad 
je komisija uvrstila na drugo mesto, dom v Kopru pa na 
deveto. Dom v Gornjem Gradu sicer koncesijo že ima, 
zagotovili pa naj bi 48 dodatnih postelj. Na primorskem 
pa je družba odkupila območje ob Badaševici, kjer naj bi 
bilo na voljo 214 mest za starejše.
Zavod Karitas je na razpis poslal dve ponudbi, komisija pa 
je za podelitev koncesije priporočila dom v Veliki Polani. 
V ponudbi so napovedali dodatnih 16 mest. Tri ponudbe 
je poslalo podjetje SeneCura. Komisija pa je ponudbe za 
domove v Rušah, Šentjerneju in Mislinji uvrstila na četrto, 
peto in šesto mesto. V domovih napovedujejo po 150 mest 
za starejše, skupaj gre za 450 postelj. Avstrijsko podjetje 
SeneCura namreč v Sloveniji gradi več novih domov za 
starejše.
Komisija pa je predlagala tudi dva domova podjetja Comett 
domovi, in sicer v Šenčurju in v Kranjski Gori. V Šenčurju 
bo podjetje predvidoma starejšim zagotovilo 157 prostih 
mest, v Kranjski Gori, kjer podjetje že upravlja z Domom 
Viharnik, pa 30 ležišč. Na zadnji mesti sta se uvrstili družbi 
Dom Lipa družba za socialno varstvene dejavnosti in SPIK 
ING. Prvi je na razpis prijavil ponudbo za 70 namestitev 

za starejše v domu v Štorah, drugi pa 150 postelj v domu 
v Hajdini.
Javni razpis za podelitev koncesij za institucionalno varstvo 
za starejše je bil objavljen 19. junija. Rok za oddajo ponudb 
se je iztekel 1. oktobra, ponudbe pa je komisija odprla 5. 
oktobra.
Na razpis je prispelo 21 ponudb, med njimi so bile tri 
ponudbe nepopolne. Preostale ponudbe je pregledala 
strokovna komisija, ki je za 15 ponudb izdala pozitivno 
mnenje, za dva programa je izdala mnenje s pridržkom, 
en program pa je ocenila negativno.
Pri točkovanju ponudb je komisija upoštevala lokacijo 
ponudnika, njeno dostopnost in umeščenost v prostor, 
pokritost potreb po institucionalnem varstvu v upravni 
enoti ponudnika, ceno storitve, pravnomočnost gradben-
ega dovoljenja in kakovost programa storitev. Pri tem so 
imeli prednost ponudniki, ki nudijo izvajanje storitev po 
sodobnih konceptih dela, omogočajo bivanje v manjših 
enotah, zagotavljajo enoposteljne sobe in so urejeni tako, 
da preprečujejo širjenje okužb. Preverjali pa so tudi, ali 
ponudnik nudi varovane oddelke po zakonu o duševnem 
zdravju ter storitve za stanovalce z demenco in sorodnimi 
stanji.
O zaključku razpisa je sicer na današnji vladni novinarski 
konferenci spregovoril tudi minister za delo Janez Cigler 
Kralj. »Gre za pomemben korak, ki kaže, da v epidemiji 
covida-19 nismo pozabili na sistemske korake naprej na 
področju oskrbe za starejše. Temu bodo sledili se številni 
drugi,« je napovedal. Dodal je še, da so v proračunu za 
gradnjo domov za starejše namenili 30 milijonov evrov. 
Prizadevali pa si bodo tudi za pridobitev evropskih sredstev.

NEDOPUSTNE PREUSMERITVE 
E-POŠTE DELAVCEV
Informacijski pooblaščenec (IP) je na svojih spletnih straneh 
objavil obvestilo o nedopustnosti preusmeritev e-pošte 
delavcev. IP je že večkrat opozarjal na nedopustne prakse 
nekaterih delodajalcev pri ravnanju z e-pošto delavcev. Ker 
pri opravljanju inšpekcijskih postopkov še vedno zaznava 
prisotnost takšnih praks, upravljavce osebnih podatkov 
(delodajalce) ponovno opozarja na spoštovanje strogih 
določb predpisov s področja varstva osebnih podatkov 
pri ravnanju z delavčevo e-pošto.
IP posebej izpostavlja, da delodajalci po prenehanju de-
lovnega razmerja pogosto ohranjajo aktiven elektronski 

mailto:kczerlunczakiewicz@lublin.eu
mailto:kczerlunczakiewicz@lublin.eu
mailto:mtrzewik@lublin.eu
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naslov nekdanjega delavca oziroma prejeto e-pošto preus-
merjajo na drug elektronski naslov znotraj delodajalca. IP 
opozarja, da mora delodajalec ob prenehanju delovnega 
razmerja deaktivirati elektronski poštni predal nekdanjega 
delavca zaradi prenehanja pravne podlage (48. člen ZDR-
1) za njegov obstoj. Nedopustno je namreč, da deloda-
jalec po prekinitvi delovnega razmerja elektronski naslov 
nekdanjega delavca ohranja aktiven na način, da njegovo 
prejeto elektronsko pošto preusmeri na drug elektronski 
naslov (npr. nadrejenega zaposlenega). V primeru preki-
nitve delovnega razmerja je treba zagotoviti kontinuiteto 
dela na drug zakonit način, ki ne posega v komunikacijsko 
zasebnost nekdanjega delavca. Ustrezna rešitev je tako 
takojšnja ukinitev oziroma blokada elektronskega naslova 
nekdanjega delavca, ob tem pa je priporočljiva tudi hkratna 
vzpostavitev avtomatskega odzivnika oziroma obvestila o 
prenehanju delovanja elektronskega naslova nekdanjega 
delavca ter o ustreznem elektronskem naslovu, kamor naj 
pošiljatelji naslovijo svoje elektronsko sporočilo. Tovrstno 
rešitev IP priporoča tudi v primerih daljših bolniških 
odsotnosti delavcev.
Pri nedopustni preusmeritvi elektronske pošte IP pose-
bej opozarja tudi na dejstvo, da ne gre le za nezakonito 
obdelavo osebnih podatkov nekdanjega delavca, ampak 
tudi osebnih podatkov pošiljateljev elektronskih sporočil.
Več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v 
delovnih razmerjih je na voljo v smernicah, ki jih je IP 
izdal novembra 2019, dostopne pa so na spletni strani IP:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smer-
nice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmer-
jih_verzija_1.1_koncna.pdf
IP v skladu z navedenim ponovno poziva delodajalce k 
pazljivemu ravnanju z e-pošto delavcev tako v času trajanja 
kot po prenehanju delovnega razmerja in doslednemu 
upoštevanju predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

E-DRAŽBE IN PRENOVA 
ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V 
CIVILNIH POSTOPKIH
S 1. februarjem 2021 se lahko sodne dražbe v izvršilnem 
postopku izvajale preko spleta in ne zgolj osebno na kraju 
dražbe. Do spletnih sodnih dražb lahko dostopate na 
spletni povezavi: SodneDrazbe.si. 
Od zdaj naprej bodo vse aktualne dražbe slovenskih sodišč 
objavljene na enem, varnostno podprtem spletnem mestu. 

S tem bo širšemu krogu zainteresiranih kupcev omogočen 
enostaven, hiter in brezplačen dostop do podatkov o 
predmetih prodaje, s prijavo preko sistema SI-PASS pa 
tudi lokacijsko neodvisno in anonimno spletno draženje. 
Možno bo tudi izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin 
in pravic v izvršilnih postopkih, kar bo poenostavilo sode-
lovanje na spletnih javnih dražbah ter preprečilo morebitna 
dogovarjanja in izsiljevanja med posameznimi dražitelji. 
Prav tako se bo potencialnim dražiteljem omogočil lažji 
dostop do javne dražbe s čimer se bo lahko povečal tudi 
krog morebitnih dražiteljev in s tem večja konkurenca. 
Čim večji izkupiček oziroma čim višja dosežena cena, pa 
je v korist tako upnikov kot dolžnikov, saj bodo tako v 
največji meri poplačane terjatve upnikov oziroma zmanjšan 
dolg dolžnika.
Uvajanje elektronskega poslovanja v civilnih sodnih 
postopkih pomembno prispeva k dostopnosti sodstva 
pri poslovanju s strankami in k pospešitvi postopkov. V 
sedanjih epidemioloških razmerah pomeni tudi zaščito 
strank in zaposlenih v sodstvu pred okužbami.
V Uradnem listu Uradni list RS - 013/2021, Uredbeni 
del (uradni-list.si) so bili 29. 1. 2021 objavljeni Pravilnik 
o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolvent-
nosti, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega 
izvršilnega postopka in Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o zemljiški knjigi.
Pravilniki zaokrožujejo prenovo elektronskega poslovanja 
v civilnih sodnih postopkih, ki je bila začrtana z nedavno 
uveljavljenim Pravilnikom o elektronskem poslovanju v 
civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, ki 
je začel veljati 1. januarja letos. Splošnim pravilom elek-
tronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih je bilo 
treba prilagoditi pravila elektronskega poslovanja tudi v 
postopkih zaradi insolventnosti, zemljiškoknjižnem post-
opku in izvršilnem postopku. Gre za manjše spremembe, 
ki predstavljajo nadgradnjo obstoječe ureditve.
Spremembe bodo strankam sodnih postopkov omogočile 
širše opravljanje dejanj v elektronski obliki prek portala e-
sodstvo. Do konca leta bo v postopkih zaradi insolventnosti 
fizičnim osebam, ki se bodo prijavile v portal e-sodstvo, 
omogočeno, da bodo od prihodnjega leta dalje lahko sa-
mostojno vložile elektronski predlog za začetek postopka 
zaradi insolventnosti, elektronsko prijavo terjatve ali oddale 
druge elektronske vloge v postopku zaradi insolventnosti, 
ter pregledovale elektronska pisanja v posameznem post-
opku. Širši nabor e-opravil (npr. vložitev elektronskega 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf
https://sodnedrazbe.si/
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
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predloga za dopuščeno revizijo, pregled pisanj itd.) pa bo 
omogočen tudi za določene kategorije strank izvršilnega 
postopka. Nekatera od opravil bodo zaradi nadgradnje 
informacijskega sistema tudi tu omogočena začetek pri-
hodnjega leta.

OBVESTILO DIREKCIJE RS ZA VODE 
LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ 
OB VODOTOKIH V SLOVENIJI
Direkcija RS za vode je v začetku februarja objavila ob-
vestilo, v katerem poziva lokalne skupnosti, lastnike in 
najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, 
zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnem in 
gospodarnem ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja 
možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.
V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki 
priobalnih zemljišč  dolžni sami zagotavljati odstranjevanje 
odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (od-
padlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov 
in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z 
vodnih ter priobalnih zemljišč.
Ob rednem vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov 
ter odgovornem ravnanju z okoljem se lahko znatno 
zmanjša poplavno ogroženost in s tem se zaščiti ne samo 
premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. 
Pri tem je sodelovanje med državnimi institucijami, lokal-
nimi skupnostmi in državljani ter državljankami Slovenije 
njuno potrebno, saj le s preventivnim in proaktivnim gos-
podarnem ravnanju preprečimo najhujše. Najpogostejši 
vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2.reda 
(še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin)) 
so namreč  t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, 
ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem 
propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala 
z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri 
manjših rekah in potokih (vodotoki 2.reda) se prispeva 
k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa 
bistveno se zmanjša pojav plavnih čepov v strugi, bočnih 
erozij brežin in odlaganje naplavin.
V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 
2.reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod 
katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča 
izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča:  

•	 zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje 
suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz 
priobalnega zemljišča,

•	 golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih 
zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne 
sme posekati,

•	 propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno 
v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv 
način; material je prepovedano odlagati v strugo, na 
brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 
5.00m od zgornjega roba brežine potoka,

•	 potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega 
in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih 
plavajočih predmetov),

•	 potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih 
drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega 
in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju 
tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko 
službo),

•	 priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer 
je to mogoče.

V primeru, da lastnik ali uporabnik zemljišča sam ne zmore 
opraviti zakonsko določenih vzdrževalnih del, lahko k temu 
v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lokalna skupnost.
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja - odstranjevanje 
grmičevja in drevja, je potrebno upoštevati, da je v skladu z 
Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje 
zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. 
avgustom. 
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13  KORISTNE INFORMACIJE

OSNUTEK NAČRTA ZA OKREVANJE IN 
ODPORNOST
Osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost 
nima več oznake interno, so danes sporočili iz DZ. Zaradi 
nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi katerega bo 
Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega mehanizma 
za okrevanje po koronavirusni krizi, je na vlado letelo 
precej kritik.
V mehanizmu za okrevanje in odpornost je za 312,5 mili-
jarde evrov nepovratnih sredstev in za 360 milijard evrov 
posojil. Slovenija bo lahko črpala do 5,2 milijarde evrov, 
od tega do 1,6 milijarde nepovratnih sredstev. 
Članice bodo lahko s temi sredstvi financirale ukrepe, 
izvedene od februarja lani do avgusta 2026, torej tudi ret-
roaktivno. Obroki bodo izplačani na podlagi izpolnjenih 
kvalitativnih mejnikov in kvantitativnih ciljev, ki morajo 
biti zato vnaprej čim bolje opredeljeni in čim konkretnejši. 
37 odstotkov sredstev morajo države nameniti za ukrepe, 
ki prispevajo k uresničevanju zelenih ciljev, petino pa za 
ukrepe, ki prispevajo k izpolnjevanju digitalnih ciljev. 
Upoštevati je treba tudi načelo, da noben ukrep ne sme 
bistveno škodovati okolju. 
Ko država komisiji pošlje končni nacionalni načrt, ima ta 
dva meseca časa, da ga oceni. Nato ga v mesecu dni potrdi 
Svet EU s kvalificirano večino. Ko je načrt odobren, lahko 
država prosi za do 13 odstotkov predfinanciranja. Pričakuje 
se, da bodo prvi načrti potrjeni spomladi. 
Vsebina slovenskega osnutka doslej ni bila na vpogled, saj 
je imel osnutek oznako interno. Zaradi tega so bili do vlade 
med drugim kritični v delu opozicije, kjer so zaradi tega 
zahtevali tudi sklic izredne seje DZ. Danes pa o tej temi 
razpravljajo člani odbora DZ za zadeve EU.

POENOSTAVLJENA VLOGA ZA 
VARSTVENI DODATEK
Ena ključnih prioritet dela Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti je celostna skrb za 
starejše. Na ministrstvu spremljajo, kaj se dogaja na 
področju varstva pravic starejših, velik poudarek dajemo 
tudi poenostavljenju sistema uveljavljanja pravic iz javnih 

sredstev. Zato smo poenostavili vlogo za uveljavljanje prav-
ice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati 
uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.
Varstveni dodatek je namenjen starejšim osebam, ki si 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, 
na katere sami ne morejo vplivati. Oseba lahko s to vlogo 
hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči. 
Ob izpolnjevanju pogojev do denarne socialne pomoči, 
je oseba upravičena tudi do pravice do plačila prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje, če ni zavarovana iz 
drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravst-
veno zavarovanje.
Upravičenec do varstvenega dodatka ni upravičen do 
pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev. V kolikor oseba želi uveljavljati tudi ostale pravice 
iz javnih sredstev (subvencija najemnine, otroški dodatek, 
subvencija vrtca, državna štipendija), mora na center za 
socialno delo oddati Enotno vlogo za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev.
Od 1. 8. 2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko 
osebo 591,20 evrov, maksimalna višina pa znaša 189,02 ev-
rov. Socialno ogroženi imajo iz sistema socialnega varstva, 
ki se financira iz državnega proračuna, na podlagi Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev oziroma Zakona 
o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 15 pravic iz 
javnih sredstev. Med njimi tudi do varstvenega dodatka. 
Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas pre-
bivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje 
življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem ob-
dobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem 
trajnih potrošnih dobrin in podobno) in niso stroški za 
zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb.
Pravice iz javnih sredstev:
•	 varstveni dodatek
•	 denarna socialna pomoč
•	 izredna denarna socialna pomoči (posebna oblika 

denarne socialne pomoči)
•	 posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po 

smrti družinskega člana (tako imenovana posmrtnina)
•	 posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot 

pomoč pri kritju stroškov pogreba (tako imenovana 
pogrebnina)

•	 subvencija najemnine
•	 otroški dodatek
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•	 državna štipendija
•	 znižanje plačila vrtca
•	 subvencija malice za učence in dijake
•	 subvencija kosila za učence
•	 oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
•	 prispevek k plačilu družinskega pomočnika
•	 pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravst-

venih storitev
•	 pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 

zavarovanje.
Vloga za varstveni dodatek je dostopna TU.

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE 
VLAGANJ V JAVNO KULTURNO 
INFRASTRUKTURO LOKALNIH 
SKUPNOSTI (JP JKI 2021)
Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh obja-
vilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno 
infrastrukturo lokalnih skupnosti, katerega predmet je 
sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v 
lasti občine, in sicer za investicijsko-vzdrževalna dela na 
javni kulturni infrastrukturi ter nabavo opreme, namen-
jene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni 
kulturni infrastrukturi.
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša 
največ 2.000.000,00 EUR. Najvišja vrednost sofinan-
ciranja znaša 500.000,00 evrov oz. največ 80% upravičenih 
stroškov projekta. 
Namen javnega poziva je obnova oz. oprema kulturnih 
domov, ki presegajo lokalno raven in služijo namenu na 
medobčinski ravni.
Na javni poziv se lahko prijavijo občine, ki so lastnice 
javne kulturne infrastrukture. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2021. Rok za oddajo vlog je 12. 3. 2021.
Javni poziv je na voljo TU.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA 
VZPOSTAVITEV PAMETNIH MEST IN 
SKUPNOSTI (JR PMIS)
V Uradnem listu RS, št. 21/2021, ki je izšel v petek, 
12. 2. 2021, je objavljen Javni razpis za demonstracijske 
projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR 
PMIS«. Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene 
rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele stopajo na 
pot digitalizacije.
Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 
2021, 2022 in 2023 znaša največ do 8.000.000,00 EUR, 
od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinan-
ciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske 
regije Vzhodna Slovenija (46,98  % vseh sredstev), 
in 4.241.600,00  EUR za sofinanciranje projekta iz 
razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna 
Slovenija (53,02 % vseh sredstev). Višina sofinanciranja 
posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in 
največ 1.000.000,00 EUR brez vključenega davka na 
dodano vrednost.
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inova-
tivnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo 
omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno 
reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za 
hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih 
dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega 
življenja občanov in obiskovalcev. Javni razpis ni namenjen 
financiranju vzpostavitve občinske infrastrukture, vezano 
na pridobitev gradbenega dovoljenja ali vzdrževanja v javno 
korist. Elementi, povezani z infrastrukturo, so lahko samo 
nadgradnja obstoječe infrastrukture z ustreznimi merilnimi 
napravami (senzorji). Z javnim razpisom se želi predvsem 
spodbuditi razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje ino-
vativnih digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij 
pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji in-
terneta stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih 
standardih. Vsebinsko lahko segajo na različna področja, 
od upravljanja z viri in infrastrukturo, skrbi za okolje, 
zdravega in aktivnega življenja do mobilnosti, logistike, 
transporta, kulture, športa, turizma, varnosti in zaščite.
Cilji javnega razpisa so: 
•	 razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih 

rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih 
mest in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta 
stvari ter na principih interoperabilnosti in odprtih 
standardih, v realnem okolju z namenom nadaljnje 

https://www.gov.si/assets/Vloga-za-varstveni-dodatek.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-pozivi/JP-JKI-2021/Besedilo-javnega-poziva.pdf
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uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter 
povezovanje z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami; 

•	 zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina 
zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter ob-
java teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom 
ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih 
virov, ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih 
rešitev; 

•	 izboljšanje javnih storitev za občane in druge 
uporabnike. 

V procese oblikovanja rešitev bo treba vključiti tako občane 
kot širšo civilno družbo, saj se le tako lahko razvijajo 
rešitve, ki bodo v zadovoljstvo vseh. Hkrati se bodo s tem 
spodbujala dolgoročna partnerstva vseh deležnikov (občin, 
gospodarstva, raziskovalcev, civilne družbe) in ustvaril 
ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za nadaljnje 
digitalno preoblikovanje Slovenije.
Projekti se bodo preko izvajali na dveh programskih 
območjih - Kohezijska regija vzhodna Slovenija in 
Kohezijska regija zahodna Slovenija. Na javni razpis se 
lahko prijavi konzorcij slovenskih občin, ki je sestavljen 
iz najmanj štirih občin v isti NUTS 3 regiji, ostali člani 
so lahko iz drugih regij. Izjemo predstavlja zasavska regija, 
kjer je minimalno število občin v konzorciju tri.
Predmet razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, 
izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih 
rezultat morajo biti nove ali izboljšane inovativne, digitalne 
rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest 
in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari.
Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu 
na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi obliki 
ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci 
razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici, opremljeni z 
obrazcem razpisne dokumentacije. 
Roka za oddajo vlog sta: 
•	 23. 4. 2021 do 12. ure, 
•	 10. 9. 2021 do 12. ure. 

OBJAVLJENA SPREMEMBA 
PRAVILNIKA O MERILIH ZA 
DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA 
GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA 
KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA 
DEJAVNOST
V Uradnem listu RS. št. 16/2021, ki je izšel 5. 2. 2021, je 
objavljen Pravilnik o dopolnitvi in spremambah Pravilnika 
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obra-
tov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Celovito se bo sistem obratovalnega časa gostinskih obratov 
spreminjal po sprejemu novega Zakona o gostinstvu, tre-
nutna sprememba pravilnika se nanaša zgolj na 4. člen, na 
podlagi katerega bodo imele občine možnost sprejema akta, 
v katerem bodo določile območja znotraj območij stanovan-
jskih naselij, kjer bo veljal drugačen redni obratovalni čas. 
 
Redni obratovalni čas gostinskega obrata oz. kmetije je v 
prvem odstavku 3. člena pravilnika določen glede na vrste 
gostinskih obratov: 
•	 gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in ses-

tavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter 
kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,

•	 restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 
6. in 2. uro naslednjega dne,

•	 slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice 
med 6. in 24. uro,

•	 obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro 
oziroma glede na naročila,

•	 gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov 
med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.

V prvem odstavku 4. člena pravilnika je določena 
omejitev zgoraj navedenega rednega obratovalnega časa, 
ki se nanaša na gostinske obrate, ki gostom nudijo le 
jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, 
okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v 
objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju 
in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na 
teh območjih. Gostinski obrati na teh območjih smejo 
obratovati le med 6. in 22. uro.
Obratovalni čas, ki je daljši od 22. ure na stanovan-
jskih območjih ali daljši od časov, navedenih v prvem 
odstavku 3. člena pravilnika, v kolikor gostinski obrat ni v 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0343/pravilnik-o-dopolnitvi-in-spremembah-pravilnika-o-merilih-za-dolocitev-obratovalnega-casa-gostinskih-obratov-in-kmetij-na-katerih-se-opravlja-gostinska-dejavnost
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stanovanjskem območju,  se šteje za podaljšani obratovalni 
čas. Občina vsako vlogo za podaljšanje obratovalnega časa 
obravnava individualno, pri čemer upošteva tudi stranke 
v postopku, kar pomeni, da so takšni postopki lahko v 
primeru mestnih jeder, ob znamenitostih ipd., kjer se 
nahaja večje število gostinskih obratov, tudi dolgotrajni 
in predstavljajo administrativno obremenitev za občine.
Z zgoraj navedeno spremembo pravilnika se samoupravnim 
lokalnim skupnostim omogoča, da za določena območja, ki 
so določena kot območja na območju stanovanj, določijo 
drugačen redni obratovalni čas, ki pa ne sme biti daljši od 
tistega, določenega v prvem odstavku 3. člena pravilnika. 
To pomeni, da bo gostinski obrat, na primer bar, v kolikor 
bo občina sprejela takšen akt, na tako določenem območju 
obratoval do 24. ure v okviru rednega obratovalnega časa 
in za to ne bo rabil vložiti vloge za podaljšani obratovalni 
čas. V kolikor bo želel obratovati tudi po tej uri, bo vložil 
vlogo za podaljšani obratovalni čas.
Takšna območja lahko občina določi zgolj v primerih, ko 
želi revitalizirati mestna jedra, izboljšati privlačnost nara-
vnih in kulturnih znamenitosti ali spodbuditi gospodarski 
razvoj določenega območja. Ker gostinskim obratom na 
teh območjih ne bo več potrebno vlagati individualnih 
vlog za podaljšanje obratovalnega časa, sprememba pred-
stavlja pomembno administrativno razbremenitev občin in 
gostinskih obratov. Kljub vsemu je s spremembo predloga 
pravilnika dopuščena zgolj možnost takšne “skupinske 
rešitve” ureditve obratovalnih časov gostinskih obratov na 
določenih za občino gospodarsko pomembnih območjih. 
Občine, ki želijo ohraniti individualno obravnavo gostin-
skih obratov po 22. uri, to lahko ohranijo.
Samoupravne lokalne skupnosti bodo torej po novem 
imele možnost sprejema akta, v katerem bodo določile 
območja znotraj območij stanovanjskih naselij, kjer bo 
veljal drugačen redni obratovalni čas. 
Navedene spremembe se bodo lahko udejanjile po prek-
licu epidemije Covid-19 oz. sprejetih odlokov o zaprtju 
gostinskih lokalov. Lahko pa v vmesnem času tiste občine, 
ki to želijo, sprejmejo ustrezne akte.

NAJAVA OBJAVE JAVNEGA RAZPISA 
SOFINANCIRANJE VLAGANJ V 
INFRASTRUKTURO ZA VZPOSTAVITEV 
STANOVANJSKIH SKUPIN ZA OSEBE 
MLAJŠE OD 65 LET
Objavo razpisa je najavilo Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v ok-
viru katerih se bo z gradnjo ali pridobitvijo nepremičnin 
zagotavljalo namestitvene kapacitete za vzpostavitev 
stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so 
vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri 
upravičenih prijaviteljih.
Prijavitelji
Na javnem razpisu bo lahko kandidiral prijavitelj, ki je 
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena 
s strani Republike Slovenije, kot Javni socialnovarstveni 
zavod, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti oprav-
lja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in 
invalidnih oseb (SKD-87.300) ali dejavnost nastanitvenih 
ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih 
in zasvojenih oseb (87.200) in ima v celodnevnem insti-
tucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupin.
Skupno število sofinanciranih namestitvenih enot na 
posameznega prijavitelja je lahko največ 5 in hkrati 
največ 5 vozil na vseh razpisanih rokih za oddajo vlog na 
javni razpis, pri čemer prijavitelj odda 1 (eno) vlogo, ki 
vključuje 1 (eno) analizo trga (če relevantno) in 1 (eno) 
investicijsko dokumentacijo za vsak posamezen projekt. 
Če se predvideva vzpostavitev dveh namestitvenih enot 
na istem naslovu (eno gradbeno dovoljenje), se prijavitelj 
prijavi z 1 (eno) vlogo/projektom.
Namen in cilj javnega razpisa
Predvideva se sofinanciranje 25 projektov v kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) pri čemer lahko 
posamezni prijavitelj dodatno kupi tudi 1 (eno) vozilo na 1 
(eno) namestitveno enoto. Cilj javnega razpisa je zagotavl-
janje namestitvenih kapacitet za vzpostavitev stanovanjskih 
skupin, kjer bodo bivale osebe iz ciljne skupine, kar je 
skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na 
skupnostne oblike storitev, hkrati pa pomeni doprinos 
na področju vključevanja odraslih oseb mlajših od 65 let 
v skupnost in v svoje domače okolje.
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Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih 
sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 
6.925.026,00 evrov (od tega 5.540.021,00 evrov (80%) 
sredstev EU in 1.385.005,00 evrov (20%) nacionalni 
prispevek iz državnega proračuna).
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu bodo predvi-
doma naslednji:
1. investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup 

in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč z objektom, 
napeljave, stroji, oprema, pohištvo;

2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;
4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili 

posredniškega organa  Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) 
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih 
stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropska kohezijske politike 2014–2020.

Ministrstvo bo predvidoma sofinanciralo le upravičene 
stroške, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu do konca izvajanja 
sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 
do 31. 3. 2023.
Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa na 
spletni strani gov.si, v zbirki javnih objav Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

14  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

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

potniški promet - do 31. 12. 2025
•	 Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 

stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
–17. 5. 2021, 20. 9. 2021, 22. 12. 2021

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/).
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/).
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/
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15  EU NOVICE

ČLANI OR IN PORTUGALSKO 
PREDSEDSTVO EU O PREDNOSTNIH 
NALOGAH ZDRAVSTVENEGA, 
SOCIALNEGA IN GOSPODARSKEGA 
OKREVANJA  
Člani Evropskega odbora regij (OR) in portugalska 
državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula Zacarias 
so razpravljali o političnih prednostnih nalogah predsed-
stva EU in njihovem vplivu na lokalno in regionalno raven. 
V razpravi, ki je potekala na februarskem plenarnem zase-
danju OR, je bil poudarjen pomen vključevanja lokalnih 
in regionalnih oblasti v izvrševanje naslednjega proračuna 
EU in načrtov EU za okrevanje po krizi zaradi COVID-19. 
Predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti EU so 
poudarili, da imajo lokalne in regionalne oblasti bistveno 
vlogo pri obvladovanju izrednih razmer zaradi COVID-19 
in zagotavljanju uspešnega zdravstvenega, socialnega in 
gospodarskega okrevanja po pandemiji, ter izrazili zaskr-
bljenost glede ravni njihove vključenosti. To vprašanje je 
bilo izpostavljeno na nedavnem posvetovanju, ki sta ga 
opravila OR in Svet evropskih občin in regij (CEMR) , 
na katerem je bilo ugotovljeno, da ima večina lokalnih in 
regionalnih oblasti le malo vpliva na nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost. 
Tako OR kot portugalsko predsedstvo sta še poudarila, 
da bi bilo treba kljub pomenu okrevanja po krizi zaradi 
COVID-19 v nacionalne načrte za okrevanje vključiti tudi 
druge skupne prednostne naloge, kot sta uspešno izvajanje 
zelenega dogovora in pospešitev digitalizacije Evrope. 
Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas 
je dejal: „ Portugalsko	predsedovanje	prihaja	v	zelo	pomemb-
nem	času. Pandemija	še	naprej	terja	življenja,	vrši	pritisk	na	
javne	storitve	ter	škoduje	lokalnim	delovnim	mestom	in	gospo-
darstvu.	V	naslednjih	mesecih	moramo	zagotoviti	učinkovito	
izvrševanje	proračuna	EU	in	pripraviti	ambiciozen	načrt	za	
oživitev	gospodarstva,	ki	bo	konkretno	obravnaval	potrebe	
ljudi.	 Skupaj	 moramo	 okrepiti	 zmogljivosti	 za	 odzivanje	
na	 krize	 na	 področju	 javnega	 zdravja	 ter	 proizvodnjo	 in	
distribucijo	varnih	cepiv.	Cepljenje	mora	potekati	istočasno,	
in	sicer	z	okrepljenim	sodelovanjem	med	vsemi	ravnmi	up-
ravljanja	v	vseh	državah	članicah,	regijah,	mestih	in	vaseh.	

Vaše	predsedstvo	bo	tudi	pomagalo	pri	zagonu	konference	o	
prihodnosti	Evrope:	 računamo	na	vas,	da	boste	 temu	pro-
cesu	dodali	močno	regionalno	in	 lokalno	razsežnost,	da	bi	
posodobili	delovanje	demokracije	in	EU	približali	ljudem.“ 
Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana 
Paula Zacarias je dejala: „ Pandemija	 je	 pokazala,	 da	 so	
lokalni	in	regionalni	voditelji	gonilna	sila	lokalnih	skupnosti	
in	imajo	ključno	vlogo	pri	odzivanju	na	krizo. Vaša	bližina	
državljanom	 in	 vaše	 razumevanje	 realnosti	 na	 terenu	 sta	
bistvena	pomena,	če	želimo	doseči,	da	Evropa	te	težke	čase	
prebrodi	v	duhu	solidarnosti	in	da	nihče	ne	bo	zapostavljen.	
Mesta	in	regije	imajo	tudi	glavno	vlogo	pri	izvajanju	ukrepov	
na	nacionalni	ravni,	kot	so	zelo	potrebne	reforme	in	naložbe,	
zajete	v	prihodnjih	nacionalnih	načrtih	okrevanja.„ 
„ Notranji	trg	je	potreben,	vendar	mora	EU	pokazati	enake	
ambicije,	ko	gre	za	doseganje	družbenega	napredka, “ je dejal 
Vasco Cordeiro , prvi podpredsednik Evropskega odbora 
regij in član regionalne skupščine Azorov. Dodal je še: „ Pri	
opozarjanju	na	vlogo	in	pomen	subsidiarnosti	in	upravljanja	
na	več	ravneh	v	načinu	evropskega	delovanja	ne	gre	 le	za	
regionalne	in	lokalne	oblasti . Gre	predvsem	za	to,	kakšno	
Evropsko	unijo	želimo!“ 
Med razpravo se je tudi pokazalo, da se politične pred-
nostne naloge portugalskega predsedstva in OR dopoln-
jujejo. Zlasti prednostna naloga „oblikovanje odpornih 
lokalnih in regionalnih skupnosti“ , ki jo je OR predlagal 
za obdobje 2020–2025 , ima veliko skupnega s prednost-
nimi nalogami portugalskega predsedstva . 
Tesno partnerstvo med OR in portugalskim predsedst-
vom se bo okrepilo tudi s sodelovanjem portugalskega 
predsednika vlade Antonia Coste v razpravi na majskem 
plenarnem zasedanju OR, načrtovano sejo predsedstva 
zunaj sedeža na Azorih in organizacijo lokalnih dialogov 
na Portugalskem skupaj s člani portugalske delegacije OR. 
Portugalsko predsedstvo Sveta EU se osredotoča na tri 
glavne prednostne naloge : 
•	 spodbujanje okrevanja Evrope s podnebnim in digi-

talnim prehodom; 
•	 izvajanje evropskega stebra socialnih pravic kot 

bistvenega elementa za zagotovitev pravičnega in 
vključujočega podnebnega ter digitalnega prehoda ter 

•	 krepitev strateške avtonomije Evrope, ki bo obenem 
ostala odprta svetu.

Prednostne naloge Evropskega odbora regij za obdobje 
2020-2025 so na voljo tukaj.

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2021-00131-00-00-TCD-TRA-SL.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2021-00131-00-00-TCD-TRA-SL.docx
https://cor.europa.eu/sl/engage/Pages/green-deal.aspx
https://cor.europa.eu/sl/engage/Pages/green-deal.aspx
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/cor-priorities.aspx
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/cor-priorities.aspx
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/cor-priorities.aspx
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POTRJEN POLITIČNI DOGOVOR O 
UREDBI O VZPOSTAVITVI MEHANIZMA 
ZA OKREVANJE IN ODPORNSOT
10. februarja 2021 je Evropski parlament potrdil politični 
dogovor o uredbi o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje 
in odpornost, dosežen decembra 2020. To je pomem-
ben korak k temu, da se državam članicam dajo na voljo 
posojila in nepovratna sredstva za podporo reformam in 
naložbam v vrednosti 672,5 milijarde evrov.
Mehanizem za okrevanje in odpornost je ključni instru-
ment v okviru instrumenta NextGenerationEU, tj. načrta 
EU za izhod iz krize zaradi pandemije COVID-19, tako da 
bo Evropa po njej močnejša. Mehanizem bo imel ključno 
vlogo pri tem, da si bo lahko Evropa lažje opomogla od 
gospodarskih in socialnih posledic pandemije, poleg tega 
pa bo prispeval k večji odpornosti evropskih gospodarstev 
in družb ter zagotovitvi zelenega in digitalnega prehoda.
Mehanizem bo pomagal EU, da doseže svoj cilj glede 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 in zagotovi digitalni 
prehod, hkrati pa da pri tem ustvarja delovna mesta in 
spodbuja rast. Vsaj 37 % odhodkov za naložbe in reforme v 
posameznih nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost 
bi moralo podpirati podnebne cilje, vsaj 20 % odhodkov 
pa digitalni prehod.
Pričakuje se, da bo po vseh potrebnih formalnih korakih 
mehanizem za okrevanje in odpornost lahko začel veljati 
v drugi polovici februarja.
Več informacij je na voljo TU.

DEVETIM DRŽAVAM EU 14 MILIJARD 
EVROV PODPORE
Evropska komisija je devetim državam EU, med njimi tudi 
Sloveniji, v okviru instrumenta EU za zaščito delovnih 
mest SURE izplačala 14 milijard evrov finančne podpore. 
Slovenija je prejela 913 milijonov evrov, skupno pa je za 
državo v okviru instrumenta rezervirane 1,1 milijarde 
evrov.  Pri zadnjem izplačilu gre za četrti obrok v okviru 
instrumenta EU SURE. 
Belgija je prejela 2 milijardi evrov, Ciper 229 milijonov 
evrov, Grčija 728 milijonov evrov, Italija 4,45 milijarde 
evrov, Latvija 72 milijonov evrov, Madžarska 304 milijone 
evrov, Poljska 4,28 milijarde evrov in Španija 1,03 milijarde 
evrov.

Podpora v obliki ugodnih posojil državam članicam 
pomagala ob nenadnem povečanju javnih odhodkov za 
ohranitev delovnih mest. Posojila bodo zlasti pomagala 
kriti stroške, povezane s financiranjem nacionalnih ure-
ditev skrajšanega delovnega časa in drugimi podobnimi 
ukrepi, uvedenimi za odziv na pandemijo, med drugim 
tudi za samozaposlene.
15 držav članic v okviru instrumenta SURE prejelo skupno 
53,5 milijarde evrov. Po vseh predvidenih izplačilih bo 
Belgija prejela skupno 7,8 milijarde evrov, Ciper 479 mili-
jonov evrov, Grčija 2,7 milijarde evrov, Italija 27,4 mili-
jarde evrov, Latvija 192 milijonov evrov, Madžarska 504 
milijone evrov, Poljska 11,2 milijarde evrov, Slovenija 
1,1 milijarde evrov in Španija 21,3 milijarde evrov.
Tokratno izplačilo sledi četrti izdaji socialnih obveznic 
v okviru instrumenta EU SURE, ki je pritegnila veliko 
zanimanje vlagateljev.
Več informacij je na voljo TU.

RAZVOU NOVE STRATEGIJE EU ZA TLA
Komisija je začela javno posvetovanje o razvoju nove 
strategije EU za tla.  Zdrava tla so bistvena za doseganje 
ciljev evropskega zelenega dogovora. Vendar pa tla pro-
padajo zaradi netrajnostnega upravljanja, prekomernega 
izkoriščanja, podnebnih sprememb in onesnaževanja. 
Pomen tal je bil izpostavljen v strategiji EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030, ki je napovedala sprejetje 
nove strategije za tla. Cilj nove strategije za tla bo tako 
celovito obravnavati s tem povezana vprašanja ter ponovno 
vzpostaviti zdravo stanje tal do leta 2030.
V posvetovanju lahko prek izpolnitve vprašalnika sodelu-
jete do 28. aprila letos.
Več informacij je na voljo TU.

30 LET ENOTNE ŠTEVILKE 112
Letos obeležujemo 30 let obstoja enotne številke 112 za 
klic v sili, ki jo lahko v primeru nesreč že vse od leta 1991 
brezplačno pokličemo kjerkoli v EU. Leta 2019 je bilo v 
EU zabeleženih 150 milijonov klicev na številko 112, kar 
je bilo 56 % vseh klicev v sili. 
Evropska komisija podpira tehnološko nadgradnjo komu-
nikacije v sili. Tak primer je napredno določanje lokacije 
mobilnega klica (AML), ki je trenutno na voljo v 19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_2089
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_20_2089
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SoilStrategySurvey2021?surveylanguage=sl
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-soil-strategy-2021-02-02_sl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/112
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državah članicah, tudi v Sloveniji. Kadar kličoči številko 
112 pokliče s svojega pametnega telefona, AML v povezavi 
s satelitskim navigacijskim sistemom EU Galileo službam 
za pomoč v sili posreduje natančno lokacijo kličočega.
Več informacij je na voljo TU.

121 MILIJONOV EVROV ZA NOVE 
INTEGRIRANE PROJEKTE NA 
PODROČJU OKOLJA, NARAVE IN 
PODNEBNIH UKREPOV 
Evropska unije bo v okviru programa LIFE namenila 121 
milijonov evrov za nove integrirane projekte na področju 
okolja, narave in podnebnih ukrepov.
To financiranje, ki se je v primerjavi z lanskim letom 
povečalo za 20 %, bo spodbujalo zeleno okrevanje in 
podprlo 12 obsežnih projektov v 11 državah članicah. 
Ti integrirani projekti naj bi usmerjali znatna dodatna 
sredstva in državam članicam pomagali pri uporabi 
drugih virov financiranja EU, vključno s kmetijskimi, 
strukturnimi, regionalnimi in raziskovalnimi skladi ter na-
cionalnimi skladi in naložbami zasebnega sektorja. Projekti 
izboljšujejo kakovost življenja državljank in državljanov, 
saj državam članicam pomagajo zagotavljati skladnost z 
zakonodajo EU na šestih področjih: narava, voda, zrak, 
odpadki, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje 
podnebnim spremembam. Podpirajo načrte, ki so potrebni 
za usklajeno izvajanje okoljske in podnebne zakonodaje 
na velikih območjih.
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy/eu-space-programme/galileo/what-e112_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_527
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_501

