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1  UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili prvo številko Mesečnega utripa v letu 2021. Čeprav 
velja mesec januar za bolj miren mesec, pa se je v okviru dela ZOS odvilo kar nekaj aktivnosti.

Tako smo prvi delovni dan v letu 2021 pričeli s sejo predsedstva, na kateri so člani razpravljali o humanitarni 
donaciji občinam sosedje Hrvaške, katero je konec leta 2020 prizadel uničujoč potres. Predsedstvo je sprejelo sklep 
o donaciji v višini 15.000,00 evrov.  
Glavni Odbor ZOS se je sestal z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije in se dogovoril o nadaljnjem 
sodelovanju. Prav tako je Glavni Odbor ZOS obravnaval in potrdil predloge ukrepov za že osmi protikoronski 
paket (PKP8), katere smo naslovili na Kabinet Predsednika Vlade RS.
Na zaprosilo pristojnih ministrstev smo v delovne skupine imenovali tri predsednike ZOS in podali kar nekaj pripomb 
na predlagano zakonodajo. Tako smo na okoljsko ministrstvo posredovali pripombe na osnutek Gradbenega zakona 
in med drugim opozorili na nujnost ohranitve plačila komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
Ta mehanizem namreč deluje in ga ni treba spreminjati. Podali smo tudi pripombe na predlog novele Zakona o 
javnem naročanju in med drugim podali predlog za dvig mejnih vrednosti javnih naročil.
 
V mesecu januarju smo za vas organizirali pet spletnih seminarjev, vabimo pa vas, da se udeležite tudi prihajajočih, 
in sicer:
•	 Pogodba	o	opremljanju	–	vsebina,	težave,	rešitve – 4. 2. 2021

•	 Novosti	zadnjega	protikoronskega	paketa	– PKP7 – 5. 2. 2021

•	 Osvežite	znanje	s	področja	Zakona	o	upravnem	postopku	–	11. 2. 2021

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

•	 Posebne	gradbene	uzance	–	19. 2. 2021

•	 Določitev	plač	direktorjev	različnih	dejavnosti	javnega	sektorja	–	26. 2. 2021

•	 Razlastitve	in	lastninske	pravice	– 4. 3. 2021

•	 Predstavitev	načrta	za	okrevanje	–	16. 3. 2021

•	 Delovna	in	uslužbenska	razmerja	v	lokalnih	skupnostih	–	31. 3. 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.
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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
•	 Sklepanje zakonskih in partnerskih vez
•	 Sproščanje omejitev storitev v nekaterih socialno 

varstvenih zavodih

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
•	 Obvestila v zvezi z javnim naročanjem v povezavi z 

virusom SARS-CoV-2
•	 Pojasnila v zvezi z ZIUPOPDVE za javne uslužbence

MINISTRSTVO ZA FINANCE
•	 Pojasnila glede kriznega dodatka

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
•	 Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov 

izvajalcem šolskih prevozov
•	 Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov 

izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT
•	 Pojasnilo glede odprtja vrtcev in šol ter uveljavljanje 

odsotnosti z dela zaradi višje sile
•	 Plačila vrtca oproščeni le starši v črnih regijah
•	 Omejitve pri izvajanju športnih programov
•	 Zahtevki za kritje izpada plačil staršev za mesec 

december 2020

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
•	 Dodatek za vpoklicane pripadnike civilne zaščite za 

nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 
covid-19

FINANČNA UPRAVA RS
•	 Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi s PKP7 na 

davčnem področju

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
•	 Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo 

pri vlogi za karanteno in višjo silo

https://www.gov.si/novice/2021-01-30-dovoljenje-za-sklepanje-zakonskih-in-partnerskih-zvez/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Odpiranje-VDC-CUDV.docx
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Koronavirus/Odpiranje-VDC-CUDV.docx
https://ejn.gov.si/obvestilo.html
https://ejn.gov.si/obvestilo.html
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4240
http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4240
https://www.gov.si/novice/2021-01-08-pojasnila-glede-kriznega-dodatka/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/ministrstvo-za-infrastrukturo-objavilo-povabilo-k-oddaji-vloge-za-povrnitev-dela-stroskov-izvajalce/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/ministrstvo-za-infrastrukturo-objavilo-povabilo-k-oddaji-vloge-za-povrnitev-dela-stroskov-izvajalce/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/mzi-objavil-povabilo-k-oddaji-vloge-za-povrnitev-dela-stroskov-izvajalcem-in-podizvajalcem-solskih/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/mzi-objavil-povabilo-k-oddaji-vloge-za-povrnitev-dela-stroskov-izvajalcem-in-podizvajalcem-solskih/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/odprtje-vrtcev-in-sol-ter-uveljavljanje-odsotnosti-z-dela-zaradi-visje-sile/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/odprtje-vrtcev-in-sol-ter-uveljavljanje-odsotnosti-z-dela-zaradi-visje-sile/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/le-v-crnih-regijah-starsi-oprosceni-placila-vrtca/
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/COVID-19/Olkroznica_VRTCI_NAVODILA_javni_za_december_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/COVID-19/Olkroznica_VRTCI_NAVODILA_javni_za_december_2020.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/dodatek-za-vpoklicane-pripadnike-civilne-zascite-za-nevarnost-in-posebne-obremenitve-v-casu-epide/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/dodatek-za-vpoklicane-pripadnike-civilne-zascite-za-nevarnost-in-posebne-obremenitve-v-casu-epide/
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/dodatek-za-vpoklicane-pripadnike-civilne-zascite-za-nevarnost-in-posebne-obremenitve-v-casu-epide/
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju/#newsList
https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju/#newsList
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/lazje-oddajanje-in-boljsi-pregled-nad-dokumentacijo-pri-vlog
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/lazje-oddajanje-in-boljsi-pregled-nad-dokumentacijo-pri-vlog
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3 ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
1/2021, KI JE IZŠEL 5. 1. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
2/2021, KI JE IZŠEL 7. 1. 2021:
•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov
•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbi-

ranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

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

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

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

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

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

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

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

•	 Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o 
posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih 
zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
3/2021, KI JE IZŠEL 8. 1. 2021:
•	 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022

•	 Uredba o spremembah Uredbe o vodnih povračilih
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah 

in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v 
tujini

•	 Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve 
plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 za športne organizacije

•	 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med 
delom od 1. januarja 2021 dalje

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
4/2021, KI JE IZŠEL 8. 1. 2021:
•	 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022

•	 Uredba o spremembah Uredbe o vodnih povračilih
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah 

in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v 
tujini

•	 Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve 
plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 za športne organizacije

•	 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med 
delom od 1. januarja 2021 dalje

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0002/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0002/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0005/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0005/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0005/odlok-o-spremembi-odloka-o-obvezni-namestitvi-razprsilnikov-za-razkuzevanje-rok-v-vecstanovanjskih-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0006/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0006/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0007/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0007/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0007/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0008/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0008/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0008/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0009/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0009/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0009/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0010/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0010/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0010/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0011/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0012/odredba-o-spremembi-in-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0012/odredba-o-spremembi-in-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0012/odredba-o-spremembi-in-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0012/odredba-o-spremembi-in-dopolnitvi-odredbe-o-posebnih-ukrepih-iz-83-a-clena-zakona-o-sodiscih-zaradi-razglasene-epidemije-nalezljive-bolezni-covid-19-na-obmocju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0020/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2021-in-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0020/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2021-in-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0020/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2021-in-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0025/uredba-o-spremembah-uredbe-o-vodnih-povracilih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0026/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0026/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0026/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0025/uredba-o-spremembah-uredbe-o-vodnih-povracilih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0026/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0026/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0026/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-placah-in-drugih-prejemkih-javnih-usluzbencev-za-delo-v-tujini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0032/ugotovitveni-sklep-o-visini-regresa-za-prehrano-med-delom-od-1--januarja-2021-dalje
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
5/2021, KI JE IZŠEL 14. 1. 2021:
•	 Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na območju Republike Slovenije
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

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

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

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

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

•	 Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne 
pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za 
verske uslužbence

•	 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah 
Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
6/2021, KI JE IZŠEL 15. 1. 2021:
•	 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju pro-

jekta Tradicionalni slovenski zajtrk
•	 Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih 

prejemkov od 1. januarja 2021

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
9/2021, KI JE IZŠEL 21. 1. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 

s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih

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

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

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

•	 Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, 
teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o 
vozniških kvalifikacijah

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

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

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

•	 Spremembe in dopolnitev notarske tarife

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
10/2021, KI JE IZŠEL 22. 1. 2021:
•	 Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o 

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
12/2021, KI JE IZŠEL 28. 1. 2021:
•	 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega 

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

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

•	 Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov 
znanja in podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni 
usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v 
Republiki Sloveniji

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

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0102/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0102/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0103/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0103/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0103/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0104/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0104/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0104/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0106/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0106/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0108/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-izredne-pomoci-v-obliki-mesecnega-temeljnega-dohodka-za-verske-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0108/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-izredne-pomoci-v-obliki-mesecnega-temeljnega-dohodka-za-verske-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0108/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-izredne-pomoci-v-obliki-mesecnega-temeljnega-dohodka-za-verske-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0107/odlok-o-spremembi-odloka-o-ustanovitvi-in-nalogah-urada-vlade-republike-slovenije-za-demografijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0107/odlok-o-spremembi-odloka-o-ustanovitvi-in-nalogah-urada-vlade-republike-slovenije-za-demografijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0116/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0116/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-izvajanju-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0121/ugotovitveni-sklep-o-uskladitvi-pokojnin-in-drugih-prejemkov-od-1--januarja-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0121/ugotovitveni-sklep-o-uskladitvi-pokojnin-in-drugih-prejemkov-od-1--januarja-2021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0163/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0163/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0164/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0164/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0164/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-kulturnih-in-kinematografskih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0165/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0165/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0166/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita-in-izkaznic-o-vozniskih-kvalifikacijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0166/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita-in-izkaznic-o-vozniskih-kvalifikacijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0166/odlok-o-podaljsanju-veljavnosti-vozniskih-dovoljenj-teoreticnega-dela-vozniskega-izpita-in-izkaznic-o-vozniskih-kvalifikacijah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0168/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0168/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0169/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0169/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0169/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0169/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-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/2021-01-0229/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0229/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0230/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0230/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0231/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/2021-01-0231/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/2021-01-0231/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/2021-01-0232/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-in-podaljsanju-veljavnosti-potrdil-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0232/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-in-podaljsanju-veljavnosti-potrdil-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0232/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-in-podaljsanju-veljavnosti-potrdil-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0232/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-preizkusov-znanja-in-podaljsanju-veljavnosti-potrdil-o-strokovni-usposobljenosti-za-upravljanje-energetskih-naprav-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0233/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0233/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0233/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0234/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/2021-01-0234/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/2021-01-0234/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
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•	 Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

•	 Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne 
izvršbe

•	 Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
13/2021, KI JE IZŠEL 29. 1. 2021:
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

odlagališčih odpadkov
•	 Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji 

in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o zemljiški knjigi

•	 Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov 
pri izvrševanju dela v splošno korist

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
14/2021, KI JE IZŠEL 30. 1. 2021:
•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbi-

ranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZEMLJIŠKI 
KNJIGI
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi 
(ZZK-1E) in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.
Osrednji cilj sprememb in dopolnitev ZZK-1 je določiti 
pravila za vpis povezanih nepremičnin in vpis novih 
stvarnopravnih razmerij na področju etažne lastnine ter s 
tem omogočiti implementacijo SPZ-B v delu, ki ureja to 
razmerje in razmerje posameznih delov zgradb oziroma 
nepremičnin, namenjenih skupni rabi etažnih lastnikov 
več zgradb v etažni lastnini ali skupni rabi etažnih lastnikov 
ene ali več zgradb v etažni lastnini in lastnikov ene ali več 
nepremičnin. Določitev teh pravil mora biti izvedena v 
roku, ki ga SPZ-B določa za začetek uporabe določb, ki 
urejajo ta razmerja, in sicer 1. julija 2021, v nasprotnem 
primeru se teh določb SPZ ne bo dalo izvajati.
Poglavitne spremembe novele Zakona o zemljiški knjigi so: 
1. dopolnitev pravil glede vpisa etažne lastnine, in 

sicer vpisa splošnega skupnega dela več stavb v etažni 
lastnini ali splošnega skupnega dela stavbe v etažni 
lastnini, ki je hkrati tudi pomožna nepremičnina druge 
glavne nepremičnine

2. določitev pravil za vpis povezanih nepremičnin;
3. brisanje določb, ki se nanašajo na zemljiški dolg ter 

določitev prehodnega režima za obstoječe vpise;
4. nadomestitev državnega in občinskega pravobranilstva 

z državnim in občinskim odvetništvom.
5. črtanje ureditve zaznambe za nedovoljene gradnje;
6. posodobitev in izboljšava določb, ki se nanašajo na 

elektronsko poslovanje notarjev, davčnega organa in 
zemljiške knjige glede dokazil o plačilu davkov;

7. razširitev nabora potrdil o imetnikovi smrti/prene-
hanju z drugimi evidencami in načini dokazovanja 
za omogočanje vknjižb prenehanja pravic;

8. dopolnitev vpisa prepovedi odtujitve oziroma obre-
menitve tudi na podlagi darilne pogodbe za primer 
smrti;

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0236/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0236/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0238/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-na-podrocju-davcne-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0238/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-na-podrocju-davcne-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0239/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-odloga-izvrsbe
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021013.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4221
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4221
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4221
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9. izbris stavbne pravice povzroči po uradni dolžnosti 
izbris vseh pravic in pravnih dejstev, ki so nepogojno 
ali pogojno omejevale to pravico;

10. prepoved razpolaganja z zaznamovanim vrstnim re-
dom v primeru prepovedi razpolaganja z nepremičnino 
in izvedba dejanj po enem samem notarju;

11. podaljšanje oziroma izenačenje roka za upravičenje 
predznambe;

12. jasnejša pravila glede izbrisa zaznambe izvršbe;
13. uzakonitev dopustnosti revizije v zemljiškoknjižnih 

postopkih;
14. razširitev nabora upravičencev do podatkov informa-

tizirane glavne knjige in sprememba načina dostopa 
do teh podatkov.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 1. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA 
ZAKONA
Vlada je na 47. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega 
zakona (SZ-1E) in ga predložila Državnemu zboru RS v 
sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.
Cilji predloga zakona so:
1. varovanje stanovanjskega fonda;
2. učinkovitejše upravljanje večstanovanjskih stavb;
3. pregledno vodenje sredstev rezervnih skladov;
4. olajšati etažnim lastnikom večstanovanjskih stavb 

sprejem odločitev, še posebno glede izboljšav in pose-
gov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje;

5. pravočasno določanje neprofitne najemnine v neprof-
itnih stanovanjih, ki omogoča povrnitev sredstev, 
vloženih v gradnjo neprofitnih stanovanj, v doglednem 
času;

6. sorazmerna prilagoditev višine subvencije najemnine, 
ki zagotavlja socialno pravičnost ukrepa revalorizacije 
neprofitne najemnine;

7. povečanje obsega fonda javnih najemnih stanovanj;

8. aktiviranje obstoječega, a nenaseljenega stanovanjskega 
fonda;

9. zagotoviti lažjo dostopnost do stanovanj mladim, 
starejšim ter drugim ranljivejšim skupinam prebivalstva;

10. spodbujanje stanovanjske mobilnosti prebivalstva;
11. skrajšan postopek odpovedi najemne pogodbe in 

izročitve stanovanja lastniku, itd.
Na področju najemnih razmerij SZ-1E predvideva: 
•	 skrajšan odpovedni rok v primeru, da najemnik ali 

lastnik odpove najemno pogodbo, ter skrajšan rok za 
izselitev, ki ga določi sodišče. 

•	 skrajšan postopek odpovedi in izpraznitve stanovanja 
v primeru odpovedi najemne pogodbe zaradi neplačila 
najemnine ali stroškov.

Pri določitvi višine stanovanjske najemnine se predvideva 
povišanje vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja 
kot osnove za določitev neprofitne najemnine, in sicer iz 
2,63 eura na 3,50 eura v prehodnem triletnem obdobju.
Pri določitvi subvencije najemnine se  obstoječemu cen-
zusu za upravičenost do subvencije najemnine, ki se določi 
v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim 
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 
% ugotovljenega dohodka, doda izjema za posameznike, 
ki prebivajo v stanovanju sami, pri katerih se minimalni 
dohodek zviša za 0,1 osnovnega zneska minimalnega 
dohodka.
Subvencija najemnine lahko znaša največ 85% neprof-
itne najemnine oziroma priznane neprofitne najemnine. 
Slednja pa se pri izračunu subvencije k plačilu tržne 
najemnine z obstoječih 3,00 eura poviša na 4,00 eura za 
kvadratni meter stanovanjske površine.
Pri izvajanju javnega najema stanovanj bo Stanovanjski 
sklad RS najemal stanovanja na trgu, jih oddajal v podna-
jem ter imel vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca 
najemnih stanovanj. Lastniki bodo razbremenjeni vseh po-
slov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno 
pa jim bo zagotovljeno prejemanje rednih dohodkov. Tako 
se želi k oddajanju stanovanj spodbuditi tudi tiste lastnike 
praznih stanovanj, ki imajo zadržke glede tveganj, ki jih 
oddaja stanovanj prinaša.
Stanovanjski sklad RS in občinski stanovanjski skladi 
bodo imeli možnost višjega zadolževanja, s čimer se jim 
bodo zagotovila zadostna sredstva za začetne investicije v 
pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj. Ob pred-
postavki, da bi stanovanjski skladi v celoti izkoristili dano 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4211
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4211
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4211
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možnost dodatnega zadolževanja in bi se zadolžili za 50 
% namenskega premoženja, bi kumulativna dodatna 
zadolžitev skladov znašala okvirno 200 milijonov eurov. 
Omenjeno dodatno zadolževanje skladov bo potekalo 
postopoma in je odvisno od pripravljenosti projektov za 
stanovanjsko gradnjo.
Prav tako bo imel Stanovanjski sklad RS predkupno 
pravico v primeru prodaje občinskih zazidljivih zemljišč, 
namenjenih za večstanovanjsko gradnjo.
Pripravljavec SZ-1E je navedel, da je analiza razpoložljivih 
podatkov pokazala, da se bo ob uveljavitvi polne vrednosti 
točke za izračun neprofitne najemnine priliv občinam iz 
neprofitnih najemnin povečal za 14.898.649 EUR. Ob 
upoštevanju večjih izdatkov občin za subvencije neprof-
itnih in tržnih najemnin pa se bo skupni neto prihodek 
občin povečal za 11.180.109 EUR.
Sredstva za izvedbo predlaganih rešitev SZ-1E so zagoto-
vljena v proračunu za leto 2021 v višini 787.500 eurov 
pri Ministrstvo za okolje in prostor. Za leto 2022 pa so 
sredstva delno zagotovljena pri Ministrstvu za okolje in 
prostor, manjkajoča sredstva v višini 220.500 eurov pa 
bodo načrtovana pri spremembi proračuna za leto 2022.
Predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 
vključno 5. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O KATASTRU 
NEPREMIČNIN
Vlada RS je na 47. redni seji med drugim določila besedilo 
predloga Zakona o katastru nepremičnin (v nadaljevanju: 
ZKN), ki bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju 
nepremičnin in ga posredovala v obravnavo Državnemu 
zboru RS po rednem postopku.
Osrednji cilj predloga zakona je vzpostavitev enotne 
evidence, imenovane »kataster nepremičnin«, o parcelah, 
stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom:
1. zagotavljanja še večje učinkovitosti in medsebojne 

usklajenosti vpisov podatkov,
2. zagotavljanja kvalitetnega in lažjega dostopa do 

vpisanih podatkov, 
3. uveljavljanja novih načinov vlaganja vlog s sredstvi 

informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
4. pospešitve postopkov vpisa sprememb podatkov, 

5. razvijanja novih storitev posredovanja obdelanih 
podatkov o nepremičninah,

6. zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o 
nepremičninah na enem mestu. 

Cilj zakona je podatke o nepremičninah in način njihovega 
vpisa sistemsko izboljševati in zagotoviti njihovo medse-
bojno povezljivost, ZKN pa zagotavlja, da bo vodenje in 
vzdrževanje teh podatkov racionalno, uporabno, smiselno 
in vsebinsko povezano. Rešitve, ki jih je doslej vseboval 
ZEN in se pri njegovem dosedanjem izvajanju v praksi niso 
izkazale za sporne ali pomanjkljive, se v ZKN ohranjajo ne-
spremenjene oziroma se jih bo le nadgradilo in izboljšalo.
Ključni cilji ZKN so: 
1. nedvoumna opredelitev nepremičnine, ki se vpiše v 

katastru nepremičnin,
2. določitev katastra nepremičnin kot uradne evidence, 

katere namen je prikaz dejanskega stanja nepremičnine 
kot celote, podatki morajo biti sistemsko in enotno 
vpisani za vse nepremičnine,

3. zagotovitev usklajenosti podatkovnega in procesnega 
modela katastra nepremičnin z Direktivo INSPIRE, 
LADM, slovensko zakonodajo in mednarodnimi 
standardi za prostorske podatke (npr. OGC),

4. sistemsko urejanje izvajanja katastrskih postopkov z 
določitvijo vsebine podatkov, ki se vpišejo v katastru 
nepremičnin, in določitvijo postopkovnih pravil za 
njihovo določitev,

5. izboljšanje in poenostavitev sistema vpisa nepremičnin 
z zagotovitvijo informacijske podpore poslovnim 
procesom,

6. ureditev ustreznega in celostnega nadzora na področju 
izvajanja katastrskih postopkov, itd. 

Namen ureditve ZKN je zagotoviti kakovosten vpis 
nepremičnin na načine, ki bodo omogočili uporabo podat-
kov za različne namene in z uporabo sodobne tehnologije.
Vzporedno s pripravo ZKN poteka tudi Program projek-
tov eProstor, ki vključuje projekt »Informacijska prenova 
nepremičninskih evidenc«, katerega cilj je informacijska 
prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra 
in katastra stavb, registra prostorskih enot, evidence 
državne meje). Ta bo zagotovila ustrezno informacijsko 
podporo poslovnim procesom za učinkovito in pravočasno 
evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev 
učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo 
ter povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.
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Naložbo Programa projektov eProstor sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj.
Uvedba prenovljenih informacijskih rešitev je pogojena 
s sprejemom ZKN in obratno, ZKN bo mogoče uvesti 
in uporabljati šele z uvedbo prenovljenih informacijskih 
rešitev, to je po 30. 10. 2021. Z izgradnjo informacijske 
podpore bodo zagotovljeni pogoji za nadzorovan vnos spre-
memb in boljšo povezanost podatkov ter s tem posredno 
tudi za ustrezno kakovost podatkov v prihodnje.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 5. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU 
OKOLJA (ZVO-2)
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek 
Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) in ga poslalo v 
enomesečno javno obravnavo.
Večkratno spreminjanje zakona, potreba po izboljšavi 
nekaterih veljavnih rešitev ter potreba po uskladitvi novih 
vsebin s spremembami predpisov EU in sodb sodišča EU 
je narekovalo pripravo osnutka novega Zakona o varstvu 
okolja, ki se ga daje v javno obravnavo. Osnutek novega 
zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu.
Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi izvajanje za-
kona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve, s 
katerimi se urejajo najbolj pereči problemi, kot je na primer 
neodgovorno ravnanje z odpadki. V zvezi z odpadki je 
na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z 
določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter 
meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema 
proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile 
potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postop-
kov Evropske komisije.
Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev 
ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega 
postopka, postopka presoje vplivov na okolje, post-
opkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka 
ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo 
in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi 
dosedanje prakse je v tem okviru urejena tudi pravica 
javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.  
 

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

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH 
TAKSAH
S predlaganim zakonom se taksna ureditev usklajuje 
z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-46/15, s katero je 
Ustavno sodišče razveljavilo naraščanje sodnih taks za 
pravdni in temu sorodne postopke pri vrednostih spornega 
predmeta nad 500.000 eurov. Skladno s tem se predlaga 
znižanje zgornje omejitve vrednosti predmeta za odmero 
sodnih taks za nepravdne postopke, in sicer iz 60 milijonov 
eurov na en milijon eurov (ekvivalent znesku 500.000 
eurov za pravdni postopek). 
Naslednji cilj predlaganih sprememb je prilagoditev sodnih 
taks spremembam v veljavni zakonodaji, ki so nastopile 
v obdobju od uveljavitve novele ZST-1C leta 2016, 
predvsem na področju postopkov v družinskih zadevah. 
Vse sodne takse za postopke za ureditev osebnih stanj in 
družinskih razmerij bodo zbrane na istem mestu in urejene 
enotno. Pri tem bodo ustrezno upoštevane spremembe s 
področja družinskih zadev in nepravdnega postopka, kot je 
npr. nov postopek za ugotovitev neobstoja zakonske zveze 
ter novosti v okviru postopkov za varstvo koristi otroka. 
V povezavi s spremembami procesnih predpisov glede 
revizije se predlagajo nove tarifne postavke za postopek o 
predlogu za dopustitev revizije, kjer pa taksa za postopek 
o reviziji še ni določena, se predlaga določitev celotnega 
sklopa sodnih taks v povezavi z revizijo. Dalje se predlagajo 
nove sodne takse za kolektivne spore, številne izboljšave 
taksne ureditve na področju postopkov vzpostavitve etažne 
lastnine in ugotavljanja pripadajočega zemljišča, nove takse 
za postopke po Uredbi o uvedbi evropskega naloga za 
izvršbo nespornih zahtevkov ter še nekatere manjše novosti. 
Na področju taksnih ugodnosti se predlaga razširitev tak-
snih oprostitev na podlagi zakona na posredne proračunske 
uporabnike, ki so v celoti v lasti države, s čimer se njihov 
položaj izenačuje s položajem posrednih proračunskih 
uporabnikov v celotni lasti občin, ki so po veljavni ure-
ditvi že oproščeni plačila sodnih taks na podlagi zakona. 
Z namenom razbremenitve strank in sodišč bo določeno, 
da bo že na podlagi zakona plačila sodnih taks oproščena 
stranka za postopek, za katerega ji je bila dodeljena redna 
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ali izredna brezplačna pravna pomoč po zakonu, ki ureja 
brezplačno pravno pomoč, kar pomeni, da ji ne bo več 
treba posebej zaprošati za taksno oprostitev. 
Pomembnejšo predlagano spremembo predstavlja povišanje 
sodne takse za zahtevnejše upravne spore. Gre za postopke 
za sodno varstvo po zakonu, ki ureja bančništvo, zakonu, 
ki ureja trg finančnih instrumentov, zakonu, ki ureja 
prevzeme, zakonu, ki ureja revidiranje, zakonu, ki ureja 
zavarovalništvo, zakonu, ki ureja preprečevanje omejevanja 
konkurence in zakonu, ki ureja ukrepe Republike Slovenije 
za krepitev stabilnosti bank. Sedanja taksa v višini 148 
eurov, ki velja enotno za vse upravne spore (razen za up-
ravne spore v zadevah socialnega varstva, kjer so določene 
bistveno nižje takse), je nesorazmerno nizka glede na obseg 
in zahtevnost dela sodišča v teh postopkih, zato se predlaga 
njeno povišanje na 580 eurov. Ta znesek  odraža povprečno 
vrednost posameznega upravnega spora po kriteriju gospo-
darnosti za leto 2018  in je malenkost višji od te vrednosti 
za leto 2019. 
Eden od ciljev predlaganega zakona je rešitev problematike 
zagotavljanja spisnih listin v zadevah, kjer odvetniki izva-
jajo obrambo po uradni dolžnosti. V ta namen se predlaga 
prestavitev nastanka taksne obveznosti za fotokopije listin 
iz sodnih spisov ter za izbiranje in kopiranje podatkov ter 
izdajo nosilca podatkov na konec kazenskega postopka, in 
sicer v primerih, ko mora te takse plačati obdolženec, ki 
mu je sodišče postavilo ex offo zagovornika. Posodobljeno 
bo tudi taksiranje izdaje nosilca podatkov, zaradi česar bo 
manj potreb po fotokopijah. 
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 9. 2. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si. 

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

PRVA REDNA SEJA PREDSEDSTVA ZOS
Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je 4. 1. 2021 
sestalo na prvi redni seji v letu 2021 in med drugim 
odločilo, da hrvaškim občinam za odpravo posledic de-
cembrskega rušilnega potresa donira sredstva višini 15.000 
evrov. Ponovno tudi pozivamo občine, da skušajo po svojih 
močeh pomagati prizadetim v potresu na Hrvaškem.
Člani predsedstva ZOS so odločali o donaciji v višini 
15.000 EUR, ki jo je ZOS nakazal na račun Rdečega 
križa Slovenije in Slovenske Karitas za pomoč prizadetim 
v potresu v sosednji državi.
Združenje občin Slovenije je že 30. 12. 2020 podalo  
pobudo vsem občinam v naši državi, da po svojih močeh 
pomagajo prizadetim v potresu na Hrvaškem. Odziv naših 
občin članic je bil, po naših podatkih, kar precejšen, saj 
je večino občin v katerih so župani naši člani, sredstva 
že doniralo. Slovenske občine pa so donirale pomoč tudi 
obliki materialnih dobrin.
Rušilni potres na območju Petrinje je zahteval več smrtnih 
žrtev, poškodovanih je veliko ljudi, predvsem pa je nastala 
velika materialna škoda, poškodovane ali celo uničene so 
številne javne ustanove, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice 
in stanovanjski objekti. Uničena je cestna infrastruktura in 
je posledično otežena tudi dostava humanitarne pomoči 
ljudem, ki jo najbolj potrebujejo. Prekinjena je dobava 
električne energije in vode. Prav tako so pretrgane tele-
fonske linije, internet in močno poškodovani drugi nujni 
infrastrukturni objekti.
Popotresna sanacija bo dolgotrajna in velik finančni zalogaj, 
zato občine ponovno pozivamo, da pristopijo na pomoč.

SPLETNI SEMINAR - PRAVILNA 
PRIPRAVA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE
Združenje občin Slovenije je 12. 1. 2021, v sodelovanju 
z gospo Natašo Jerman Dolanc iz Ministrstva za finance, 
pripravilo seminar, ki je bil namenjen načrtovalcem in 
izvajalcem investicijskih programov.
Ciljna skupina seminarja so bili zaposleni na občinskih up-
ravah, ki opravljajo naloge vezane na investicije, direktorji 
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občinskih uprav in javnih zavodov, odgovorne osebe za 
podpis dokumentacije, člani komisij, ki to dokumentacijo 
podpisujejo. Vabljeni so tudi občinski svetniki, ki se v 
okviru sprejemanja proračuna seznanjajo z načrtovanimi 
investicijami in bi se želeli podrobneje seznaniti s postopki 
priprave investicijske dokumentacije.
Gospa Jerman je slušateljem predstavila določila predpisov, 
ki urejajo področje priprave investicijske dokumentacije, 
in sicer določila Zakona o javnih financah, ter Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ).
Slušateljem so bile predstavljene vrste investicijskih do-
kumentacij in njihove lastnosti  - DIP, PIZ in IP. V zvezi 
s pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, pa 
je bilo v razpravi predstavljeno kdo je za kaj zadolžen in 
odgovoren, na kaj je treba biti pozoren, katere so obvezne 
priloge k dokumentom, do kakšnih napak prihaja v praksi 
in kako se jim izogniti.

SPLETNI SEMINAR – OCENJEVANJE IN 
NAPREDOVANJE V JAVNEM SEKTORJU
Združenje občin Slovenije je 13. 1. 2021, v sodelovanju z 
gospo Katarino Hočevar, pripravilo seminar, katerega tema 
je bilo podeljevanje letnih ocen in redno napredovanje 
glede na pridobljene ocene.
Predavateljica je slušateljem predstavila cilje, pristope 
in napake pri ocenjevanju ter predstavila vlogo letnega 
razgovora. Prav tako je bilo predstavljeno kako oceniti 
uslužbence skladno z namenom zakonodaje in kako ločiti 
razvojni razgovor od ocenjevanja. Predstavljen je bil tudi 
postopek rednega napredovanja in pravila določitve 
plačnega razreda. 

SPLETNI SEMINAR – PROBLEMATIKA 
UPRAVLJANJA JAVNIH SREDSTEV 
NEPOSREDNIH IN POSREDNIH 
UPORABNIKOV PRORAČUNOV, 
ZAKLJUČNI RAČUN
19.1.2021 je Združenje občin Slovenije, v sodelovanju 
z gospo Marijo Arnuš in gospo Vesno Milanovič, orga-
niziralo seminar, na katerem so bili predstavljeni ključni 
problemi pri razmejevanju javne službe in trga, v povezavi 
z lastnino in fiskalnimi pravili.

Predstavljena je bila  problematika načrtovanja in po-
rabe namenskih sredstev proračuna ter podane usmeritve 
za sklepanje najemnih pogodb in pogodb o uporabi 
nepremičnega premoženja predvsem v primerih, ko z 
nepremičnim premoženjem upravljajo javni zavodi. 
Poseben poudarek sta predavateljici posvetili zaključku 
leta, ko morajo občine pripraviti tudi letno poročilo po 
računovodskih predpisih in zaključni račun proračuna. 
Izpostavljeni pa so bili tudi najpomembnejši ukrepi v 
povezavi z interventnimi zakoni, ki so bili sprejeti v letu 
2020, način izplačevanja sredstev iz državnega proračuna 
ter odgovornost za pravilnost izstavljenih zahtevkov. 

SPLETNI SEMINAR – UPORABA 
PORTALA eREVIZIJA
22.1.2021 je Združenje občin Slovenije, v sodelovanju z 
Ministrstvom za javno upravo, Sektorjem za sistem javnega 
naročanja, pripravilo seminar, na katerem je gospa Maja 
Marinček predstavila uporabo portala eRevitzija. Namreč, 
s 1. januarjem 2021 je uporaba portala e-Revizija, ki se 
uporablja za elektronsko izmenjavo informacij in doku-
mentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem 
postopku, postala obvezna. 
V prvem sklopu seminarja, je predavateljica slušateljem 
predstavila postopek pravnega varstva v skladu z Zakonom 
o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, in sicer 
kdo so stranke postopka in aktivna legitimacija, roki za 
vložitev zahtevka za revizijo, predhodni preizkus zahtevka 
za revizijo, naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo, 
nadaljevanje pravnega varstva pred DKOM in upravni 
spor.
V drugem delu pa je predavateljica predstavila delovanje 
in uporabo portala eRevizija, in sicer načine dostopanja do 
portala eRevizija in registracija, prikaz delovanja portala 
e-Revizija in način uporabe, načine vpogledovanja, vlag-
anja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov 
na portalu eRevizija.
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SPLETNI SEMINAR  DODELITEV IN 
IZPLAČILO TRANSFERNIH SREDSTEV 
NA OSNOVI OBČINSKEGA JAVNEGA 
RAZPISA
26. 1. 2021 je Združenje občin Slovenije pripravilo izredno 
praktičen seminar, na katerem je predavateljica gospa 
Nataša Zorko, ki je tudi vodja Skupne notranjerevizijske 
službe pri ZOS, predstavila obvezne in priporočljive vse-
bine glede priprave in izvedbe javnega razpisa ter spreml-
janja pogodb o sofinanciranju, ki jih je izoblikovala preko 
izvajanja storitev notranjega revidiranja znotraj Skupne 
notranjerevizijske službe ZOS. 
Predavateljica je predstavila obstoj podlag za sofinanciranje, 
procesna dejanja v zvezi s postopkom in v postopku dodel-
itve transfernih sredstev preko občinskega javnega razpisa, 
pravni naslov za pridobitev in izplačilo sredstev iz naslova 
sofinanciranja ter posebnosti javnih razpisov in izvajanja 
pogodb v preteklem letu, povezane z epidemijo Covid-19.

DOPISNA SEJA ODBORA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE ZA OKOLJE, 
PROSTOR, URBANIZEM, PROMET IN 
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
Od 21. 1. 2021 do 26. 1. 2021 je potekala dopisna seja 
Odbora ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in 
komunalno infrastrukturo, na dnevnem redu katere so 
bili predlog Zakona o varstvu okolja, predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega 
zakona.
Člani odbora so podali predloge in pripombe k navedenim 
zakonskim predlogom, katere bomo posredovali pristo-
jnim službam.

6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

SESTANEK VLADNE POGAJALSKE 
SKUPINE ZA POGAJANJA Z SINDIKATI 
JAVNEGA SEKTORJA
29. 1. 2021 je potekal sestanek vladne pogajalske sku-
pine, katere člani smo tudi predstavniki ZOS. Sestanek 
je vodil  minister  javno upravo Boštjan Koritnik.   Na 
sestanku je bil predstavljen predlog aneksa h kolektivni 
pogodbi za negospodarstvo, podana je bila informacija v 
zvezi z stanjem zavez iz dogovora o plačah in izhodiščih za 
pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju 
povračil stroškov in drugih prejemkov.  Na koncu pa so 
bila predstavljena izhodišča v zvezi s predlogom o novem 
plačnem sistemu. 
Ključni povzetki sestanka:
1. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarstvo: 
•	 izplačilni dan se spremeni na najpozneje do 15. v 

mesecu - prvič 15.6.2021 (da ne bo več poračunov 
pri plači; razprava glede problematike trajnikov in ali 
lahko izplačilo regresa zamenja izplačilo plače,...) 

•	 regres izplačilo 4.6.2021 
2. Informacije o stanju realizacije zavez iz dogovora o 

plačah in o izhodiščih za pogajanja glede odprave 
varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov 
in drugih prejemkov 

•	 Regres za prehrano - povišanje zneska, pri čemer 
povišanje za 0,10 EUR pomeni finančni učinek v 
višini cca 4,6 mio EUR na letni ravni; 

•	 Dnevnice za službena potovanja v Republiki 
Sloveniji - povišanje zneska za dnevnico za službeno 
potovanje v državi nad 12 ur ter določitev dnevnice za 
službeno potovanje v trajanju nad 8 do 12 ur, ohrani 
pa se sedaj veljavna ureditev glede povračila stroškov 
prehrane za službena potovanja v trajanju 6-8 ur kot 
regres za prehrano med delom. 

•	 Jubilejne nagrade - ohranitev vezanosti izplačila 
jubilejnih nagrad na delovno dobo pri delodajalcih 
v javnem sektorju; 
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•	 Solidarnostna pomoč -   kriteriji za ugotavljanje 
upravičenosti do solidarnostne pomoči ostanejo 
nespremenjeni;   

•	 Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - vladna 
stran je predlog drugačne ureditve povračila stroškov 
prevoza na delo in z dela sindikalni strani že posredo-
vala - kriterij razdalje od bivališča do delovnega mesta 
kot izključni kriterij za povrnitev stroškov prevoza, in 
sicer v obliki kilometrine, razen v primerih, ko javni 
uslužbenec izkaže, da je kupil vozovnico za javni pre-
voz – v tem primeru se mu povrnejo stroški nakupa 
te vozovnice.

3. Nov plačni sistem - nekaj dejstev, povzetkov: 
•	 ne bo več enotni plačni sistem temveč skupni plačni 

sistem; 
•	 plačni sistem bo imel del, ki se financira iz proračuna 

in del, ki se pretežno financira iz drugih virov (neod-
visni, samostojni, nevladni PU); kriterij bi bil delež 
javnih sredstev; ostalo bi skupno: sestava plače, plačna 
lestvica, višina dodatkov, metodologija obračunavanja 
plač, katalog DM, razpon pr – 10; 

•	 sprememba nagrajevanja; 
•	 letno ocenjevanje se ukinja; 
•	 uvedeno bo avtomatsko napredovanje, s tem da boš la-

hko v 40 letih napredoval do 10 pr; napredovanje samo 
za en plačni razred; raztegnjeno obdobje napredovanja; 

•	 materialne nagrade glede na rezultate dela; 
•	 postopno povečevanje mase za delovno uspešnost do 

5%; 
•	 združitev delovnih uspešnosri - POD in RDU; delijo 

se sredstva ne ocene; 
•	 v delovno uspešnost iz prodaje blaga na trgu se ne 

posega; 
•	 uvedena možnost povišanja osnovne plače do 50% za 

izjemne dosežke na nacionalni ravni; 
•	 za deficitarne poklice se uvede poseben dodatek; 
•	 večja avtonomija delodajalca za določitev plačnega 

razreda ob zaposlitvi ali premestitvi;
•	 trajno povečanje PR: ob zaposlitvi ostaja možnost plus 

5 plačnih razredov s tem da se ukinja soglasje vlade 
in možnost plus 5 plačnih razredov kadarkoli v teku 
delovnega razmerja; 

•	 možnost začasnega povečanja PR - npr. za čas sode-
lovanja na nekem projektu, delovni skupini,..; 

•	 ukinitev pravilnikov za uvrščanje plač direktorjev - je 
vse v uredbi in ne rabimo pravilnikov; 

•	 lahko se sistemizira delovno mesto ne glede na uvrstitev 
v kolektivni pogodbi ob poprejšnjem soglasju; 

•	 plačna lestvice do 75 plačnega razreda; 
•	 urediti razmerje plač med funkcionarji in ostalimi JU; 

razmerja so na robu vzdržnosti; 
•	 plačna skupina J bi šla tudi v kolektivno pogodbo; 
•	 določbe glede kvoruma za sindikate saj imamo sedaj 

44 sindikatov, 2 na področju policajev, 7 na področju 
zdravstva; 

•	 finančni učinki naj bi bili blizu ničle (največ prihrankov 
je iz naslova raztegnitve obdobja napredovanja); 

•	 zakon bo dajal možnosti ne pa predpisoval obveznosti; 
•	 sprememba naj bi prinesla bolj avtonomno upravljanje 

s HRM. 
Glede 1 in 2 točke bodo sklicana pogajanja s sindikati 
predvidoma za 9.2. 2021 in  15. 2. 2021 glede plačnega 
sistema. 

GLAVNI ODBOR ZOS SE JE 
SESTAL Z VODSTOM KOMISIJE ZA 
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
14.1.2021 se je glavni odbor Združenja občin Slovenije 
(GO ZOS) sestal s predsednikom Komisije za preprečevaje 
korupcije (KPK). Na sestanku s predsednikom KPK se 
je GO ZOS dogovoril za skupen pristop pri še boljšemu 
poznavanju zakonodaje s področja dela KPK v segmentu 
lokalne samouprave.
Dogovorili smo se o tesnejšem sodelovanju na področju 
delovanja organov združenja in na področju izobraževanja 
in informiranja s področja zakonodaje delovanja komisije. 
Podpredsednik ZOS Diaci  je dal pobudo, da bi se KPK 
udeleževal regijskih sestankov z občinami. Dogovorili smo 
se, da bomo občinam posredovali vprašalnik o tem katera 
področja iz  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije bi 
si želeli bolje spoznati in kje vidijo potrebe po dodatnem 
izobraževanju.
Prav tako je podpredsednik Brežan podal pobudo glede 
morebitne spremembe (boljša informatiziranost) sistema 

http://www.zdruzenjeobcin.si/koledar-dogodkov/dogodek/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=6740&tx_cal_controller%5Byear%5D=2020&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=12&tx_cal_controller%5Bday%5D=17&cHash=103cb56c23dfe8df8433a391d81ed545
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o poročanju premoženja funkcionarjev  in uradnikov na 
položaju. S strani KPK smo dobili pojasnila, da izboljšave 
na tem področju že potekajo.
V kratkem se bomo dobili na skupnih sejah vodstva KPK 
in  predsedstva ZOS, na kateri bomo lahko odprli številne 
vsebine iz področja dela KPK.

7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PREDLOGI UKREPOV ZA PKP8
Združenje občin Slovenije je na Kabinet Predsednika Vlade 
RS naslovilo predloge ukrepov za osmi sklop ukrepov za 
zajezitev epidemije s koronavirusom COVID-19.
Predloge, ki jih je pripravilo Združenje občin Slovenije, 
si lahko ogledate TU.

IMENOVANJE ČLANA IN 
NADOMESTNEGA ČLANA V DELOVNE 
SKUPINE ZA PRIPRAVO DOKUMENTOV 
SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE PO LETU 
2020
Združenje občin Slovenije je skladno s pozivom Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v delovne skupine 
za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske 
politike po letu 2020 za člana predlagalo Francija Rokavca, 
župana Občine Litija, za nadomestnega člana pa Slavka 
Petovarja, župana Občine Veržej. 

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za notranje 
zadeve poslalo pripombe k predlogu Zakona o varstvu 
javnega reda in miru. Zapisali smo, da soglašamo z vsebino 
predloga Zakona, in sicer le v kolikor ta ne prinaša novih 
finančnih obremenitev občinam, katere so povezane z 
delovanjem občinskih redarstev. 
V kolikor pa bo Zakon občinam prinesel nove finančne 
obremenitve, pa smo pozvali, da se jih zagotovi skladno s 
24. členom Zakona o lokalni samoupravi. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/PREDLOGI_PREDPISOV/007-3-2021_KPV_UKREPI_ZA_PKP8.pdf
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IMENOVANJE ČLANICE V DELOVNO 
SKUPINO ZA PRIPRAVO SISTEMSKE 
REŠITVE FINANCIRANJA ZASEBNIH 
VRTCEV
Združenje občin Slovenije je skladno s pozivom Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport v delovno skupino za 
pripravo za pripravo sistemske rešitve financiranja zasebnih 
vrtcev imenovalo Natašo Rupnik, predsednico Odbora 
ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in 
ostale družbene dejavnosti.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
posredovalo dopis s pripombami na predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.
Med drugim predlagamo dvig mejnih vrednosti, in sicer:
•	 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali 

projektni natečaj; 
•	 100.000 eurov za javno naročilo gradenj; 
•	 100.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih 

določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga 
XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: 
socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki 
so zajete s kodo CPV 79713000-5.

Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
STANOVANJSKEGA ZAKONA
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in 
Državnemu svetu RS poslalo pripombe na predlog novele 
Stanovanjskega zakona.
Med drugim smo podali predlog sprememb 121. člena 
SZ, ki določa subvencioniranje neprofitne najemnine. 
Opozorili smo, da se na  račun dviga vrednosti točke, ki 
bo povzročila zvišanje vrednosti neprofitne najemnine, se 
ne bo povečala zmožnost najemnikov glede plačila najem-
nine. Občine, ki subvencionirajo pretežni del neprofitne 
najemnine, iz naslova dviga točke, ob enakih finančnih 

zmožnostih oziroma nespremenjenem socialnem položaju 
najemnikov, na ta račun ne bodo imele višjih prihodkov, 
pač pa bodo morale na tem področju zagotavljati zgolj 
še dodatna namenska sredstva za vzdrževanje neprofitnih 
stanovanj.  Pozvali smo k zagotovitvi potrebnih sredstev 
v državnem proračunu in k razbremenitvi občin na 
stanovanjskem področju.
Celoten dopis s predlogi sprememb je na voljo TU.  

PRIPOMBE K PREDLOGU 
GRADBENEGA ZAKONA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in pros-
tor posredovalo pripombe k predlog Gradbenega zakona. 
Med drugim opozarjamo na nujnost ohranitve plačila 
komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
Ta mehanizem namreč deluje in ga ni treba spreminjati.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4239
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4242
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/351-1-2020-2_MOP_PRIPOMBE_GRADBENI_ZAKON_JANUAR_2021_1.pdf
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8  VPRAŠANJA OBČIN

PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Vprašanje občine:
»V	26.	členu	veljavne	Uredbe	o	odvajanju	in	čiščenju	ko-
munalne	odpadne	vode	(Uradni	list	RS,	št.	98/15,	76/17	in	
81/19)	je	določeno,	da	izvajalec	javne	službe	pripravi	program	
izvajanja	javne	službe	(	za	obdobje	štirih	koledarskih	let	in	
ga	po	potrditvi	odgovorne	osebe	izvajalca	javne	službe,	da	je	
v	skladu	s	predpisi,	pošlje	občini	v	potrditev	najpozneje	do	31.	
oktobra	v	koledarskem	letu	pred	začetkom	njegove	veljavnosti.	
Občina	program	iz	petega	oziroma	šestega	odstavka	tega	člena	
potrdi,	če	je	v	skladu	s	predpisi.
V	zvezi	s	tem	nas	zanima,	kateri	organ	občine	je	v	tem	prim-
eru	pristojen	organ	potrjevanja	(župan,	občinski	svet,	...).	Ker	
slednje	v	statutih	občin	običajno	ni	eksplicitno	definirano,	nas	
podredno	zanima,	ali	se	slednji	dokument	smatra	kot	načrt	
razvoja	občine	(oz.	podoben,	bolj	strateški	dokument)	ali	gre	
predvsem	za	»redno«	nalogo,	kot	jo	določa	(pod)zakonski	akt.«
Občino	 zanima,	 na	 kakšen	 način	 (in	 kakšnih	 pravnih	
temeljih)	 potrjujete	 na	 občinah	 opisan	 program	 izvajanja	
javne	službe.	
Prejeti odgovori so na voljo TU.

SOFINANCIRANJE OSEBNE ASISTENCE

Vprašanje občine:
»Ali	katera	od	občin	dodatno	sofinancira	ali	na	podlagi	po-
godbe	daje	donacijo	izvajalcem	osebne	asistence	na	njihovem	
območju	 (po	Zakonu	 o	 osebni	 asistenci).	Če	 ja	 prosijo	 za	
podatek	po	kakšnem	postopku	 javni	razpis	ali	neposredna	
pogodba	ali	kaka	druga	oblika).«
Prejeti odgovori so na voljo TU.

9  SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

47. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 47. redni seji izdala enajst odlokov v zvezi 
z epidemijo koronavirusa COVID-19 ter jih objavila v 
Uradnem listu RS. Vlada RS je podala soglasje k pred-
logom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vrtcih, določila besedilo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega 
zakona (SZ-1E) ter besedilo predloga Zakona o katastru 
nepremičnin. Vlada RS je sprejela dokončen seznam 
upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, 
Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 
njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, Uredbo o var-
nostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do 
tajnih podatkov ter Program spodbujanja gospodarske 
osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024. Vlada 
RS je potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike 
Slovenije in Mestno občino Ljubljana v skladu z Zakonom 
o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 
2023, podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in 
ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem 
programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 
za obdobje 2015–2020 ter Evropski investicijski banki 
dala pozitivno mnenje pri odobritvi kredita Javnemu 
skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja. Prav tako se je Vlada RS seznanila s 
poročilom delovne skupine za učinkovitejše varovanje 
državne meje, sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu 
in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v letu 2021.

Odlok o spremembi Odloka o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih
Na podlagi mnenja Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 se je vlada odločila, 
da odlok podaljša do 15. januarja 2021.
Še vedno pa velja, da ni več prepovedano zbiranje ljudi v 
osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951&d-49683-s=2&d-49683-p=1&d-49683-o=1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6951&d-49683-s=2&d-49683-p=1&d-49683-o=1
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/VPRASANJA_OBCIN/034-1-2021-2_ZBIR_ODGOVOROV_program_izvajanja_javne_sluzbe-ostale_obcine-.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/VPRASANJA_OBCIN/034-2-2021-1_ZBIR_ODGOVOROV_SOFINANCIRANJE_OSEBNE_ASISTENCE-.pdf
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vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja 
javnega prevoza potnikov na ozemlju 
Republike Slovenije
Nov odlok se sprejema zaradi preverjanja ukrepov, po 
odločbi in sklepu Ustavnega z dne 3. 12. 2020.
Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških 
naprav. Z novim odlokom je prepovedano obratovanje 
vseh žičniških naprav za prevoz oseb. Izjema so prevozi 
oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko 
pomoč, zaščito in reševanje, ter prevozi za kategorizirane 
in profesionalne športnike, trenerje in druge organizatorje 
tekmovanj in treningov za tekme, ki so dovoljene na pod-
lagi drugih odlokov.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
Z odlokom se glede na razglašeno epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v 
državi zapira muzeje in galerije v vseh statističnih regijah. 
Knjižnice ostajajo odprte na način, da je mogoč prevzem 
vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem 
mestu.

Odlok o spremembah Odloka o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-
CoV-2
Veljavnost ukrepov o začasni omejitvi gibanja in prepovedi 
zbiranja je podaljšana do vključno 18. januarja 2021.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji v prazničnem času
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi za-
jezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga 
nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki 
začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na območju Republike 
Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne 
za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so 
pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z zadevnim odlokom se ohranijo izjeme, kot veljajo v 
obstoječem odloku, k njim pa se dodajo še sledeče:
•	 geodetske storitve,
•	 gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, 

hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,

•	 medicinska pedikura
•	 čistilni servisi.

Odlok je začel veljati 9. januarja 2021 in je veljal do 
vključno 15. januarja 2021.

Spremembe in dopolnitve Stanovanjskega 
zakona h krepitvi fonda javnih najemnih 
stanovanj
Bistvene spremembe in dopolnitve predloga zakona so:
•	 uskladitev neprofitne najemnine - uskladitev vrednosti 

točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 
3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;

•	 prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za 
zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne 
najemnine;

•	 izvajanje javnega najema stanovanj;
•	 obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake 

večstanovanjske stavbe posebej;
•	 znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za 

izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno 
gradbeno dovoljenje;

•	 skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
•	 omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
•	 predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike 

Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, 
namenjenih večstanovanjski gradnji;

•	 razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe 
inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Predlog Zakona o katastru nepremičnin
ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju 
nepremičnin. Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) bo 
kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje 
in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne 
meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Dokončen seznam upravičenih občin, ki 
imajo evidentirana romska naselja
Vlada je sprejela dokončen seznam 25 upravičenih občin, 
ki imajo evidentirana romska naselja. Od tega je dvaj-
set občin, za katere je zakonodajalec leta 2002 z novelo 
Zakona o lokalni samoupravi določil, da so dolžne zagoto-
viti pravico v občini naseljene romske skupnosti najmanj 
enega predstavnika v občinskem svetu.
Celoten povzetek 47. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

48. REDNA SEJAVLADE RS
Vlada je na 48. redni seji z odlokom podaljšala epi-
demijo za 60 dni ter izdala oz. podaljšala še pet odlokov, 
ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvla-
dovanja epidemije COVID-19.

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike 
Slovenije
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu 
okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu 
širjenju med populacijo, ki močno presega normalno 
obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke 
razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-
CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev 
epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj 
vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo 
incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.
Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije na pod-
lagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive 
bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.
Odlok je začel veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvla-
dovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala nov Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje 
ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi 
izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih 

potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje 
varnosti in zdravja.
Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so 
vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se kot izjema 
dodajo čistilnice. Iz odloka je umaknjena prepoved prodaje 
pirotehničnih izdelkov, saj prodajo pirotehničnih izdelkov 
prepoveduje Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.
Odlok je začel veljati 16. januarja 2021 in je veljal do 22. 
januarja 2021.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu 
brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve 
negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 
se dovoli za novo izjemo, in sicer:
•	 dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem 

območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja 
državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja 
kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo 
vrne takoj po opravljenem delu.

Celoten povzetek 48. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

50. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 50. redni seji sprejela odloke, ki naslav-
ljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja 
epidemije COVID-19 in se seznanila s poročilom o iz-
vajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročilom 
inšpekcijskih služb ter Policije.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije 
COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavo-
dih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, z izjemo prepovedi 
zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do 
vključno 3. razreda v tistih regijah, ki so v skladu z načrtom 
sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, 
v rdeči fazi. Te pa so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, 
Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko notranjska, 
Zasavska, Pomurska in Savinjska regija.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/47._REDNA_SEJA_VLADE_RS_7.1.2021.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/48._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.1.2021.pdf
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Odlok o spremembah določenih odlokov 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih
Z odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukre-
pov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja 
nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost 
ukrepov, ki jih vsebujejo.
S tem odlokom se do 29. januarja 2021 podaljšuje velja-
vnost ukrepov iz:
•	 Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji, 
•	 Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov,
•	 Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
•	 Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za 

razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
•	 Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 

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

Celoten povzetek 50. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

51. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 51. redni seji sprejela Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, 
se seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19 in določila 
besedilo novele Zakona o vodah. Vlada RS je odprla tudi 
novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin ter sprejela mnenji k predlogu novele 
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v državni zbor in predlogu novele Zakona o volitvah 
v državni zbor.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja 
kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
S tem novim odlokom vlada od 23. januarja do 29. januarja 
2021 ohranja v veljavi ukrepe iz sedaj veljavnega odloka, a 
dodaja kot izjemo knjižnice, muzeje in galerije v statističnih 
regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko, pri tem gre za 
Gorenjsko, Koroško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, 

Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko 
in Zasavsko.

Osnutek predloga zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19 
(PKP8)
Vlada se je seznanila z osnutkom Predloga zakona o do-
datnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Osnutek 
zakona bo obravnavan še na Ekonomsko socialnem svetu.
Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti 
posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na 
področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga 
dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog 
zakona ureja dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest 
in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije 
COVIDA-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja 
čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig mini-
malne plače s strani države.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vodah
Predlog novele Zakona bo razbremenil vlado in s tem 
omogočil hitrejše reševanje vloženih predlogov oz. vlog, 
kar za stranke oz. predlagatelje posledično pomeni, da se 
v luči odprave administrativnih ovir skrajšujejo oz. ukin-
jajo dosedanji dolgotrajnejši postopki sprejema uredbe na 
vladi, hkrati pa se stranke s tem istočasno tudi finančno 
in časovno razbremenjujejo.

Odprta nova proračunska postavka
Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki se je 
začel uporabljati s 1. januarjem 2021, so se v Zakonu 
o financiranju občin črtale oziroma dodale nekatere 
določbe. Občine bodo namesto deleža dodatnih sredstev 
za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva 
za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zago-
tavljalo Ministrstvo za finance.
Ker je bil omenjeni zakon sprejet po sprejetih Spremembah 
proračuna RS za leto 2021 in ker so bila sredstva za so-
financiranje investicijskih projektov občin načrtovana v 
okviru finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, je potrebno v finančnem načrtu Ministrstva 
za finance odpreti novo proračunsko postavko Sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin ter zagotoviti sredstva za 
pokrivanje teh obveznosti.
Celoten povzetek 51. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/51._REDNA_SEJA_VLADE_RS_21.1.2021.pdf


21

Januar 2021

52. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 52. redni seji sprejela sedem odlokov in dva 
sklepa z ukrepi za obvladovanja epidemije COVID-19, 
med drugim se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so 
sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in 
s tem ukrepov. Vlada RS se je tudi seznanila s poročili 
o opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata in 
Policije v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa 
COVID-19.

Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih
Z Odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti 
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, 
ki so vsebovani v teh odlokih. 
S tem odlokom se do 5. februarja 2021 podaljšuje vel-
javnost 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 stavbah, 
•	 Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in pre-

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

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji
V Odloku se dodaja izjema, da se v prodajalnah, ki v 
pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in 
čiščenje, dovoli prodaja nogavic in perila.
Z odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v 
veljavnemu odloku, spreminjajo pa se statistične regije, 
ki izpolnjujejo pogoj bolj ugodne epidemiološke slike. Te 
statistične regije pa so: Osrednjeslovenska, Podravska, 
Gorenjska, Koroška, Primorsko-notranjska, Pomurska in 
Savinjska.

Spremembe Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji
Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni 
COVID-19 in trenutno epidemiološko situacijo v državi 
se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz navedenega 
odloka do 5. februarja 2021, pri čemer se kot izjema od 
prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
pri knjižnicah, muzejih in galerijah, zaradi poslabšanja 
epidemioloških razmer v določenih statističnih regijah 
črtata statistični regiji Obalno-kraška in Zasavska, nave-
deni statistični regiji pa se dodajata pri izvajanju brezstične 
izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki 
prevzamejo na zunanjih prevzemnih površinah knjižnic.
Celoten povzetek 52. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

53. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 53. redni seji izdala Odlok o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih, določila besedilo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
železniškem prometu ter besedilo predloga Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti 
v železniškem prometu. Vlada RS je izdala novelo 
Uredbe o odlagališčih odpadkov, dopolnjeno Uredbo o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 
plač v javnem sektorju ter podala soglasje s predlogi 
amandmajev k novelama Zakonov o osebni izkaznici 
in o prijavi prebivališča. Prav tako je Vlada RS sprejela 
izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva 
za plače pri proračunskih uporabnikih ter sprejela 
informacijo o stanju realizacije zavez iz stavkovnega 
sporazuma iz leta 2018.

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih
Sprememba odloka se nanaša na spremembo regij, ki so v 
skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epi-
demije COVID-19, v rdeči fazi. Ker sta ponovno v črni fazi 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/52._REDNA_SEJA_VLADE_RS_27.1.2021.pdf
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Obalno-kraška in Zasavska statistična regija, zanju izjeme 
iz odloka, ki je začel veljati 23. januarja, ne veljajo več.

Informacija o stanju realizacije zavez iz 
stavkovnega sporazuma iz leta 2018
Vlada RS je sprejela Informacijo o stanju realizacije zavez 
iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju in sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih 
zahtev sindikatov javnega sektorja s predlogom izhodišč 
za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na 
področju povračil stroškov in drugih prejemkov in naložila 
Ministrstvu za javno upravo, da pripravi predlog izhodišč za 
prenovo plačnega sistema javnega sektorja in ga posreduje 
vladi v obravnavo najkasneje do 5. februarja 2021.
Hkrati je vlada določila izhodišča za pogajanja glede 
odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov 
in drugih prejemkov ter pooblastila Vladno pogajalsko 
skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja glede spremembe 
izplačilnega dneva za plače pri proračunskih 
uporabnikih
Vlada RS je določila izhodišča za pogajanja z reprezen-
tativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe 
izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih ter 
predlog besedila Aneksa h Kolektivni pogodbi za nego-
spodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter pooblastila 
vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spre-
membe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o odlagališčih odpadkov
Uredba, s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospo-
darstvo, določa zahteve za postopno zmanjšanje odlaganja 
odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za re-
cikliranje ali drugo predelavo. Uredba določa tudi zahteve, 
ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila 
ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov. Prav 
tako določa pogoje in ukrepe glede načrtovanja, gradnje, 
odlaganja in zapiranja odlagališča odpadkov ter ravnanje 
po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem ob-
dobju obratovanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi 

na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske 
vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim 
onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih 
plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
Celoten povzetek 53. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

160. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 160. dopisni seji sprejela Sklep o 
začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic 
strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.
Upoštevaje predlog predsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije z dne 13. in 16. novembra 2020 je 
vlada sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za 
uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih 
z zakonom, ki je do 19. decembra 2020 določal, da roki 
za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni 
z zakonom, ne tečejo. To pomeni, da roki za uveljavljanje 
pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne 
tečejo oziroma se v praksi podaljšajo, kar je nedvomno v 
korist strank sodnih postopkov.
Vlada je na podlagi ponovnega predloga predsednika 
Vrhovnega sodišča z dne 16. decembra 2020, v katerem 
je predsednik ocenil, da epidemiološke razmere še ne 
omogočajo delovanja sodišč v polnem obsegu, sprejela nov 
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje 
pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, 
ki določa, da roki za uveljavljanje pravic strank ne tečejo 
od 20. decembra 2020 do 10. januarja 2021.
Kljub temu da trenutne razmere, upoštevaje Odlok o 
omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov 
na ozemlju Republike Slovenije in Odlok o začasni delni 
omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 dopuščajo izvajanje 
javnega prevoza potnikov na območju Republike Slovenije 
v omejenem obsegu ter v določenih segmentih in na 
določenih območjih delno omogočajo gibanje in javno 
življenje, je predsednik Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije ocenil, da trenutne epidemiološke razmere še 
ne dajejo zadostne podlage za delovanje sodišč v večjem 
obsegu in bo z odredbo omejen način delovanja sodišč 
podaljšal do 31. januarja 2021.
 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/53._REDNA_SEJA_VLADE_RS_28.1.2021.pdf
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Glede na navedeno, roki za uveljavljanje pravic strank 
v sodnih postopkih začasno ne tečejo, in sicer od 11. 
januarja 2021 do 31. januarja 2021.

163. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 163. dopisni seji določila besedilo pred-
loga Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (PKP8) in odločila o prerazporeditvah in 
razporeditvah proračunskih sredstev po posameznih 
ministrstvih.

Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 (PKP8)
Poglavitne rešitve so: 
•	 subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 

2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev 
pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v 
delovnem razmerju;

•	 podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 
30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom 
vlade še 2 krat po 1 mesec;

•	 solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, 
vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja 
socialno vključevanje invalidov,

•	 enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 
18 let;

•	 solidarnostni dodatek za študente s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem 
letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem 
zavodu;

•	 zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravst-
vene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki 
so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2; 

Razporeditev proračunskih sredstev po 
posameznih ministrstvih
Iz državnega proračuna se sofinancira enkratna vzpostavitev 
enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne 
opreme za zaposlene v javni mreži pri izvajalcih s področja 
socialnega varstva (domovi za starejše, posebni socialno 
varstveni zavodi za odrasle, varstveno delovni centri, so-
cialno varstveni zavodi za usposabljanje, izvajalci pomoči 

na domu, centri za socialno delo ter pri izvajalcih socialno 
varstvenih programov). 
Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila dobrih 32 
milijonov evrov za kritje zahtevkov iz 123. člen Zakona 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19. Ta določa, da se sredstva za 
financiranje dodatka iz 39. člena Kolektivne pogodbe za 
javni sektor delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v 
državnem proračunu. Delodajalci v javnem sektorju vložijo 
zahtevek za sredstva občini ustanoviteljici ali resorno pris-
tojnemu ministrstvu.
Ministrstvo za zdravje je za oktober, november in december 
2020 prejelo zahtevke koncesionarjev za financiranje do-
datka iz 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. 
Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva 
iz prejšnjega odstavka občini ustanoviteljici ali resorno 
pristojnemu ministrstvu. Sredstva za financiranje dodatka 
iz se delodajalcem v javnem sektorju zagotavljajo od 19. 
oktobra 2020 za čas trajanja epidemije.
Celoten povzetek 163. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

165. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 165. redni seji izdala Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja 
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga 
bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Sprememba odloka se nanaša na črtanje določbe 5. člena 
Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samo-
stojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21), ki 
je določala začetek uporabe določb, vezanih na statistične 
regije. Te določbe naj bi se začele uporabljati 2. februarja 
2021.
To  pomeni, da so se šolarji prve triade v »rdečih« regijah 
lahko vrnejo k pouku v ponedeljek, 1. februarja, prav tako 
se v ponedeljek prične nujno varstvo za otroke in šolanje 
na daljavo učencev v »črnih« regijah.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/163._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_25.1.2021.pdf
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10  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 22. 
redni seji, ki je potekala od 25. 1. 2021 do 27. 1. 2021, 
so s 75 glasovi za in nobenim proti sprejeli Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G).
Skladno z novelo Zakona je tako prepovedano opravljanje 
predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani 
v ustrezni register oz. razvid, in določa sankcije za kršitve. 
Uvaja tudi brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je v vrtcu 
hkrati s starejšim sorojencem. S prepovedjo opravljanja 
predšolske vzgoje in varstva otrok tistim, ki niso vpisani v 
razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register 
varuhov predšolskih otrok, se želi odpraviti pomanjkljivosti 
zakona, ki so se pokazale ob nepravilnostih v ljubljanskem 
zasebnem vrtcu Kengurujčki.
Prav tako novela Zakon določa, da je vrtec za drugega otro-
ka, ki je v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, brezplačen. 
Na novo pa se pravica do brezplačnega vrtca širi na družine 
s tremi ali več otroki, tako da je tretji in vsak nadaljnji 
otrok upravičen do brezplačnega vrtca ne glede na to, ali 
je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

11  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

36. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svetniki so se na svoji 36. redni seji, ki je po-
tekala 20. 1. 2021, seznanili s prednostnimi nalogami 
predsedovanja Portugalske Svetu Evropske unije v 
letošnjem prvem poletju ter obravnavali ter potrdili 
predloge sprememb in dopolnitev štirih zakonov - 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o prijavi prebivališča, Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, pred-
log zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje 
izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti 
s področja kmetijstva in gozdarstva. Dnevni red seje so 
razširili še s potrditvijo sklepa o podaljšanju roka za 
opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske 
zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, in sicer 
za štiri mesece do 1. 7. 2021.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča
Predlog novele, katere cilj je skrajšati postopke preverjanja 
prijav začasnega ali stalnega prebivališča, je državni svet 
podprl, saj ureja ključno vprašanje, ki se je v preteklosti 
izkazalo za problematično, tj. vprašanje fiktivnih prijav 
prebivališča, in ureja stalno prijavo prebivališča za posa-
meznike, ki prebivajo v domovih starejših občanov.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o gospodarskih 
družbah 
Državni svet sicer predlaga, da se v nadaljnjem post-
opku sprejemanja predloga zakona razmisli o črtanju 
11. člena predloga zakona, ki določa subjekte javnega 
interesa. Subjekti javnega interesa so namreč postale tudi 
nekatere družbe z neposrednim ali posrednim večinskim 
lastniškim deležem države ali občine, ki morajo revidirati 
letna poročila v skladu s 57. členom ZGD-1. Slovenija je 
določilo, ki ureja revidiranje, razširila kar na vse družbe v 
državni ali občinski lasti, kar je v Evropi posebnost. S tem 
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je v slovenski pravni red vneseno določilo, ki ga evropska 
direktiva ne zahteva, nedvomno pa povečuje birokratska in 
finančna bremena podjetjem v večinski državni in občinski 
lasti. Določa se namreč, da bodo vsa občinska in državna 
podjetja, ki so podvržena obveznim revizijam, dolžna 
obvezno imenovati revizijsko komisijo. Zato se zastavlja 
vprašanje, ali je resnično nujen še dodaten nadzor v že tako 
visoki piramidi različnih nadzornih organov.

Dopolnjen predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Državni svet predlagane zakonske rešitve podpira, saj meni, 
da je nujno, da se invalidom na različne možne načine 
zagotovi dostojne prejemke, bodisi v okviru zaposlitvene 
rehabilitacije bodisi v okviru sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in s slednjim povezanih dodatkov. 
Ocenil je še, da zaposlitvena rehabilitacija, če je učinkovita 
in hitro dostopna, lahko v bistveni meri pripomore k temu, 
da se invalid, ki je za določeno obdobje (po poškodbi 
ali iz drugih razlogov) iztrgan iz normalnega življenja in 
delovnega procesa, hitreje vrne v delovno okolje, kar lahko 
pomembno pripomore k njegovemu hitrejšemu okrevanju 
ter k občutku koristnosti.

Predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za 
izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in 
gozdarstva
Po okvirnih ocenah naj bi šlo za skupno 600 hektarov 
kmetijskih in 500 hektarov gozdnih zemljišč, s katerimi 
bodo po uveljavitvi zakona upravljali javni izobraževalni 
in raziskovalni zavodi srednješolskega, višješolskega, 
visokošolskega izobraževanja s področja kmetijstva in 
gozdarstva oziroma raziskovalno ter razvojno dejavnost 
s področja kmetijstva in gozdarstva. Državni svet pred-
lagano ureditev podpira, saj javni zavodi v času uporabe 
teh zemljišč vanje vlagajo tudi finančna sredstva in ob tem 
poudarja, da je le prek ustreznega vzgojno-izobraževalnega 
dela moč oblikovati učečo se populacijo, ki se bo uspešno 
prilagajala spremembam in bo s svojim znanjem tudi na 
manjši, mnogokrat odročni ali hribovski kmetiji, z zapol-
nitvijo tržnih niš uspešno konkurirala množično pridelani 
hrani in predvsem prispevala k večji samooskrbi v Sloveniji.

Pokrajinska zakonodaja
Državni svetniki so sprejeli sklep o podaljšanju roka za 
opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske 
zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, in sicer za 
štiri mesece do 1. 7. 2021.
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12  NOVICE IZ OBČINSKIH 
LOGOV

SOU 5G ŽE PRIPRAVILA SVOJO 
STRATEGIJO DIGITALIZACIJE, K 
SODELOVANJU PRI PRIJAVI NA RAZPIS 
PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI PA 
VABIMO TUDI OSTALE OBČINE
Ministrstvo za javno upravo je že konec leta 2019 pričelo 
s pripravo javnega razpisa Pametna mesta in skupnosti, 
na katerega se bomo s svojimi projekti lahko prijavile tudi 
občine, v kratkem pa naj bi razpis tudi objavilo. V razpisu 
bo na voljo 16 milijonov evrov evropskih sredstev, stopnja 
sofinanciranja projektov bo v višini 80%. Zgolj manjši del 
sredstev bomo tako občine morale zagotoviti iz lastnih 
virov.
Vsebinska področja, ki jih bo razpis naslavljal, so skrb za 
okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in 
transport, kultura, šport in turizem, upravljanje z viri in 
infrastrukturo ter varnost in zaščita. Povezujoče z vsemi 
temi področji je še vključenost in soodločanje. 
Sicer pa se bodo kot upravičeni stroški projektov smatrali 
tako stroški svetovanja, kot tudi nakup in najem pro-
gramske opreme in licenc in podobno.
Vsled napovedi priprave javnega razpisa so se občine 
Skupne občinske uprave 5G -Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Škofljica, Ig in Dobrepolje, lotile priprave Strategije digi-
talizacije 5G. Ta na naše interese in potrebe opredeljuje 7 
prednostnih rešitev ali vsebinskih sklopov:
1. celovita rešitev za zdravo in aktivno življenje, tra-

jnostno mobilnost in butični turizem;
2. ureditev prometne situacije v prometno intenzivnejših 

občinah;
3. pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov, energetsko 

upravljanje, pametna razsvetljava;
4. optimizacija odvoza ločeno zbranih odpadkov po 

gospodinjstvih in ekoloških otokih;
5. e-oskrba za starejše občane na domu;
6. obveščanje v primeru nevarnosti;
7. elektronsko poslovanje z občani, elektronska identifi-

kacija, elektronska oddaja vloge.

Pri pripravi strategije smo sodelovale s podjetjem IPMIT 
d.o.o., Inštitut za projektni management in informacijsko 
tehnologijo, ki več kot 20 letne izkušnje na področju digi-
talizacije javne uprave uspešno prepleta z našimi izkušnjami 
iz lokalnih skupnosti, s svojimi znanji in kompetencami 
pa nam bo v pomoč tudi pri prijavi na razpis.
Občine SOU 5G pa smo se tudi odločile za podpis 
Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne 
preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmer-
jeno pametno družbo. Kot zapisano v deklaraciji namreč 
verjamemo, da se z digitalno preobrazbo družbe odpira 
edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, 
vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo 
vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in 
delo, občinam boljše upravljanje, raziskovalcem in aka-
demskemu svetu nova področja dela in vire, civilni družbi 
nove možnosti, gospodarstvu pa lahko služi kot odskočna 
deska za preboj na nove trge.
K podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev 
digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno 
usmerjeno pametno družbo kot tudi k sodelovanju pri 
prijavi na javni razpis Pametna mesta in skupnosti vabijo 
tudi ostale občine, da se jim pridružite, in da se tako kot 
konzorcij občin z dobrimi projekti skupaj prijavimo na 
omenjeni razpis.
Za več informacij se lahko obrnete na gospo Jasmino Selan, 
Skupna občinska uprava 5G, tel.: 040 376 966, e-pošta: 
jasmina.selan@grosuplje.si

mailto:jasmina.selan@grosuplje.si
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13  NOVICE ZDRUŽENJA

OBČINE NA PODLAGI ZFRO PREJELE 
PRVO NAKAZILO SREDSTEV ZA 
URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN 
S strani Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo, 
da so občine 21. 1. 2021 prejele prvo nakazilo sredstev 
za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o 
finančni razbremenitvi občin. Sredstva se bodo občinam 
nakazovala kot tekoči transferi po dvanajstinah do 20. dne 
v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku do 5.000 
eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija 
in do 20. decembra tekočega leta.
Višina sredstev za leto 2021 je določena na podlagi po-
datkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Občine bodo prejele sredstva v višini 6 % skupne primerne 
porabe občin. V tabeli, ki je dostopna TU, so za leto 2021 
navedena sredstva, ki so bila na podlagi prej veljavnega 
23. člena ZFO-1 razdeljena na povratna in nepovratna že 
sešteta in bodo nakazana kot nepovratna sredstva posa-
mezni občini.
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se bodo nakazov-
ala občinam  kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne 
porabe. Poenostavitev in administrativna razbremenitev 
je, da se projekti ne bodo več vodili kot del državnega 
proračuna v delu načrtov razvojnih programov, saj bodo 
občine sredstva lahko namenile za razvojne naloge glede na 
lastne prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo 
in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z državnimi organi 
(MGRT) ne bodo več sklepale pogodb. Prav tako ne bo 
potrebno posebno poročanje o porabi sredstev.  
V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
v katerem bo dodan nov podkonto, ki ga bodo občine 
uporabljale za knjiženje prejetih sredstev iz državnega 
proračuna, in sicer »740019 – Prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin«. 
V državnem proračunu pa se bodo odhodki izkazovali na 
novem podkontu »413005 – Sredstva za uravnoteženje 
razvitosti občin«. 

NA UJPnet OBJAVLJENI NOVI 
POGOJI SPLETNEGA IN MOBILNEGA 
POSLOVANJA
Uprava RS za javna plačila je na svoji spletni strani objavila 
nove Pogoje spletnega in mobilnega poslovanja, ki bodo 
pričeli veljati 3. 2. 2021.
Dokument vsebuje nove določbe glede elektronskega 
načina podpisovanja spletnih vlog za urejanje pravic 
UJPnet s strani zastopnika proračunskega uporabnika 
oziroma z njegove strani pooblaščene osebe.
Pogoji spletnega in mobilnega poslovanja so dostopni TU. 

OBSEŽNA NADGRADNJA MOBILNE 
APLIKACIJE eDAVKI
Finančna uprava RS je izvedla obsežno nadgradnjo mo-
bilne spletne aplikacije eDavki, preko katere lahko po 
novem poslujete s FURS v imenu drugih zavezancev.
Zakoniti zastopnik lahko dostopa do profila poslovnega 
subjekta, kjer je zakoniti zastopnik in s tem vlaga in 
prejema dokumente, pregleduje že vložene dokumente 
in vpogleduje v podatke poslovnega subjekta. Dostop 
do profila poslovnega subjekta je zastopniku omogočen 
samodejno in mu ni potrebno ničesar storiti.
Pooblaščenec fizične osebe pa lahko dostopa do profila 
fizične osebe, kjer je zunanje pooblaščen. Obseg elektron-
skega poslovanja pooblaščenca fizične osebe je odvisen od 
danega pooblastila. Dostop do profila druge fizične osebe 
pa temelji na zunanjem pooblastilu, ki ga je z Vlogo za 
zunanje pooblaščenje ena fizična oseba dodelila drugi 
fizični osebi. Pooblastitelj lahko kadarkoli prekliče zunanja 
pooblastila, pooblaščenec sem jim lahko kadarkoli odpove.
Nadgrajena aplikacija prinaša še naslednje novosti: 
•	 dopolnjeno glavno stran (z novimi kategorijami: stanje 

knjigovodske kartice, prejeti dokumenti, novice).
•	 dopolnjen meni aplikacije s kategorijami: Obrazci in 

Pooblastila.
•	 Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in pooblaščenec 

fizične osebe prejemata obvestila in potisna obvestila 
(morata v nastavitvah izbrati prejemanje le teh).

•	 v koledarju so prikazani splošni, zavezančevi in 
zastopančevi individualni dogodki (Omogočeno pa 
je tudi filtriranje dogodkov).

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Izracuni/SzURO/SzURONAK2021-ZFRO-v2.xlsx
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/ujpnet/dokumenti/Pogoji-spletnega-in-mobilnega-poslovanja.pdf
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•	 omogočeno deljenje dokumentov in obvestil zunaj 
aplikacije eDavkov.

•	 dopolnitev v delu kontakti in lokacije.
•	 implementiran je iskalnik po vsebini eDavkov, 

Pogostih vprašanjih in tudi po Googlu.
Več informacij je na voljo TU.

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE IZVEDEL 
IZPLAČILA NA PODLAGI INTERVENTNE 
ZAKONODAJE V VIŠINI SLABIH 27,5 
MIO EVROV
Zavod RS za zaposlovanje je 8. 1. 2021 izvedel izplačila za 
ukrep karantene oz. višje sile in za ukrep čakanja na delo. 
Za prvi ukrep so bila izvedena izplačila v višini 264.292 
evrov, za drugi ukrep pa 27.157.343 evrov.
Z ukrepom izplačila karantene oz. višje sile so zajeli 508 
delodajalcev, in sicer za 746 zaposlenih, za ukrep čakanja 
na delo pa je bilo zajetih 8.800 delodajalcev oz. 35.332 
zaposlenih.
Zavod je od začetke epidemije močno vpet v izvajanje 
vseh do sedaj sprejetih interventnih zakonov kot pomoč 
gospodarstvu pri omilitvi posledic epidemije. Zadnji dan 
starega leta je začel veljati PKP 7, ki  Zavodu nalaga izva-
janje štirih interventnih ukrepov:
•	 delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega 

časa,
•	 delno povračilo nadomestila plače za čas čakanja na 

delo,
•	 delno povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti 

zaradi odrejene karantene ali višje sile
•	 začasno denarno nadomestilo.

Že prvi januarski dnevi so pokazali, da bo interes delodajal-
cev za finančno pomoč precejšen, saj smo od 30. decembra 
2020 dalje do 7. januarja 2021 prejeli 17.742 novih vlog 
na podlagi PKP 7, od tega 8.743 za čakanje na delo, 5.348 
za karanteno in 3.651 za skrajšani delovni čas.
Od začetka izvajanja interventne zakonodaje, torej od 
1. aprila do 7. januarja 2021, smo namreč skupaj prejeli 
188.065  vlog delodajalcev  za začasno čakanje na delo, 
karanteno, višjo silo in skrajšani polni delovni čas. Do 
sedaj bo  za vse interventne ukrepe (skrajšani delovni čas, 
karantena/višja sila, čakanje na delo in začasno denarno 

nadomestilo) skupaj izplačanih okoli 383,2 milijona ev-
rov, pri čemer naj poudarimo, da smo  samo v decembru 
2020  izdali kar 35.778 sklepov in odločb na podlagi in-
terventne zakonodaje, kar je res velika številka. To pomeni, 
da so vloge po PKP 4 in 5 že vse obravnavane. 
Naslednje nakazilo je bilo izvedeno v četrtek, 14. januarja 
2021, in nato še vse naslednje četrtke v tem mesecu.

PRVA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBE 
PLAČNEGA SISTEMA PRIPRAVLJENA 
Prva izhodišča za spremembe plačnega sistema v javnem 
sektorju so že pripravljena, so danes pojasnili na ministrstvu 
za javno upravo. Z njimi bodo najprej seznanili vlado, takoj 
za tem pa tudi reprezentativne sindikate javnega sektorja. 
Po seznanitvi bodo s sindikati začeli usklajevanja glede 
posameznih sprememb plačnega sistema, so napovedali.
Spremembe plačnega sistema javnega sektorja predvideva 
že koalicijska pogodba, septembra lani pa jih je napovedal 
tudi predsednik vlade Janez Janša, ko je v državnem zboru 
dejal, da bodo v kratkem začeli priprave in pogajanja za 
izločitev storitvenih delov javnega sektorja iz adminis-
trativnega dela plačnega sistema. Njegov nedavni tvit 
napoveduje izvzetje operativnega dela policije iz enotnega 
plačnega sistema.
Sindikati javnega sektorja so po septembrski premierjevi 
napovedi od ministra za javno upravo Boštjana Koritnika 
želeli pojasnila, kakšni so vladni načrti na tem področju. 
Na sestanku v oktobru jim je pojasnil, da so v fazi zbiranja 
mnenj in pogledov resorjev na to, kje zaznavajo največje 
težave in kako bi lahko plačni sistem izboljšali.
Zbrani predlogi in mnenja pa bodo lahko podlaga za 
pripravo izhodišč za prenovo plačnega sistema v javnem 
sektorju, o katerih bo v nadaljevanju potekala razprava tako 
na vladni strani, kakor tudi v okviru socialnega dialoga 
z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, so takrat 
sporočili z ministrstva za javno upravo.
Na vprašanje, kje resorji zaznavajo največje težave in kakšni 
so njihovi predlogi za izboljšanje plačnega sistema, so v 
začetku tega tedna za STA pojasnili, da o podrobnostih v 
tej fazi še ne želijo razpravljati. So pa dodali, da je glede 
sprememb plačnega sistema vsem resorjem skupno to, da 
si želijo spremembe sistema, ki bodo zagotavljale boljšo 
povezanost plačila za delo z rezultati dela, večjo fleksibil-
nost pri določanju višine plače, manj administriranja in 
poenostavitve sistema.

http://www.zdruzenjeobcin.si/typo3/na spletni strani Finan�ne uprave RS.
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Spremembe plačnega sistema v javnem sektorju so po vseh 
teh letih pravzaprav že nujne, so zapisal na ministrstvu. Kot 
je oktobra sindikatom zagotovil minister Koritnik, pa do 
sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez 
socialnega dialoga.

EVROPSKA SREDSTVA ZA IZVAJANJA 
PROGRAMOV REHABILITACIJE NA 
DOMU 
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so 
izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Mobilni 
timi za rehabilitacijo«, ki ga bo objavilo Ministrstvo za 
zdravje. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo 
razpisa, znaša milijon evrov, ki jih bo prispeval Evropski 
socialni sklad. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve treh 
mobilnih timov, ki bodo izvajali programe rehabilitacije na 
domu ranljivejših oseb. Gre za osebe, ki so starejše od 65 
let, živijo doma in zaradi težav s premikanjem, odsotnostjo 
socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do 
storitev rehabilitacije. Vzpostavljeni in delujoči mobilni 
timi bodo lahko pripomogli k ohranjanju ali pridobivanju 
najvišje stopnje zdravja in dobrega počutja starejših ljudi 
ter k zmanjšanju obsega njihove odvisnosti od drugih. 
Razvoj rehabilitacije na domu je pomemben tudi z vi-
dika varovanja zdravja in preprečitve širjenja nalezljivih 
bolezni na starejšo populacijo. S premišljenim omejevan-
jem nenujnih stikov ljudi, kar se je v epidemiji nalezljive 
bolezni COVID-19 izkazalo kot zelo učinkovito sredstvo 
za preprečevanje širjenja virusa, pa v ospredje stopa tudi 
nuja po razvoju rehabilitacije na daljavo.

NOVE SMERNICE O VARSTVU OSEBNIH 
PODATKOV ZA DRUŠTVA
Informacijski pooblaščenec je na enem mestu združil 
najpogostejše dileme društev in zvez društev ter izdal smer-
nice, ki so jim lahko v pomoč pri ustrezni ureditvi varstva 
osebnih podatkov. V njih najdete odgovore na različna 
vprašanja, med drugim tudi: Ali društvo sme seznam svojih 
članov posredovati občini za sofinanciranje njihovega pro-
grama na razpisu? Kdaj mora društvo pridobiti privolitev 
članov za obdelavo njihovih osebnih podatkov? Društvo 
želi javnost obvestiti o svojem delu – kako lahko zbere 
kontakte zainteresiranih posameznikov? Sme društvo za 

podatke zaprositi občino ali drugega upravljavca? Kdaj 
lahko objavi podatke svojih članov na spletu, v almanahu 
ali zborniku? Ta in številna druga vprašanja se zastavljajo 
mnogim, ki delujejo v najrazličnejših društvih v Sloveniji.
Smernice so dostopne TU. 

NOVA PRAVILA ZA UPORABO 
BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV 
(DRONOV)
Z začetkom leta 2021 je v veljavo stopila Izvedbena ure-
dba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 
o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih 
zrakoplovov (C/2019/3824). Ta določa pravila in 
postopke za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov in se 
neposredno uporablja v vseh državah članicah EU. Poleg 
omenjene uredbe se za brezpilotne zrakoplove (drone) 
uporabljata tudi slovenska Uredba o izvajanju izvedbene 
uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za up-
ravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Ur. l. RS št. 195/20) 
ter Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 
12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in 
operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih 
držav (C/2019/1821), ki velja za proizvajalce, uvoznike, 
distributerje in podobne subjekte. V Sloveniji bo prehodno 
obdobje trajalo eno leto, ko bodo do izteka veljavnosti 
obstoječih veljala še stara potrdila ali dovoljenja za izvajanje 
letalske dejavnosti.
Evropska uredba deli brezpilotne zrakoplove na tri kat-
egorije: odprto, posebno in certificirano. Pomembna 
novost z vidika varovanja osebnih podatkov je, da jih je 
treba registrirati, če imajo senzorje, ki lahko zajamejo 
osebne podatke, kot so npr. kamere. Države članice 
morajo vzpostaviti register brezpilotnih certificiranih 
zrakoplovov in register operaterjev. Register mora 
biti digitalen in interoperabilen, pristojni organi držav 
članic so dolžni drug drugemu omogočiti dostop do 
registra. Evropska uredba prav tako določa pravila glede 
dovoljenih področjih letenja in oddaljenosti ob ob-
jektov ter ljudi.
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe pa  določa, da lahko 
državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in 
nosilci javnih pooblastil zaradi varnosti, varovanja, zaseb-
nosti ali varstva okolja zahtevajo določitev prepovedanih 
ali omejenih geografskih območij v skladu z veljavno za-
konodajo. Določitev geografskega območja mora temeljiti 

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/drustva-in-varstvo-osebnih-podatkov/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8075
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8075
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
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na zakonu ali odloku samoupravne lokalne skupnosti ali 
na predpisu, izdanem na njuni podlagi.
Podrobna pravila o uporabi brezpilotnih zrakoplovov so 
na voljo na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije, ki je dostopna TU. 

ZAHVALA SLOVENSKE IN HRVAŠKE 
KARITAS ZA DONACIJO ZOS
Na Združenje občin Slovenije smo prejeli zahvalo 
Slovenske Karitas, za našo donacijo za pomoč Hrvaški ob 
potresu, ki jo v celoti posredujemo v nadaljevanju, hkrati 
pa objavljamo še zahvalo Hrvaške Karitas za vso pomoč, 
ki jo prejmejo. 
Zahvala Slovenske Karitas:
»Na	Slovenski	Karitas	 se	 iz	 srca	 zahvaljujemo	Združenju	
občin	 Slovenije	   za	 veliko	 donacijo	 za	 pomoč	Hrvaški	 ob	
potresu	v	Petrinji	 in	 okolici.	 Sodelavci	Hrvaške	karitas	 so	
zelo	ganjenim	nad	veliko	solidarnostjo	Slovenije	in	so	globoko	
hvaležni	za	vso	pomoč.	Vsak	dan	znova	se	zahvaljujejo	in	
čutijo,	da	smo	jim	v	tej	veliki	stiski	blizu. 
Zbrana sredstva bodo  namenjena za normalizacijo 
življenja in predvsem za obnovo domov ranljivih 
kmečkih gospodinjstev v okoliških vaseh Petrinje, kar 
bo dolgoročni cilj pomoči Hrvaške Karitas.	Ti	 ljudje,	
ki	 so	bili	že	prej	revni,	 so	izgubili	vse	kar	so	imeli,	kar	so	
gradili	celo	življenje.	Hrvaška	Karitas	že	od	dneva	po	potresu	
ob	 pomoči	 okoli	200 prostovoljcev	 dnevno	 razdeljuje	 s	
potresom	prizadetim	ljudem v	Petrinji,	Glini	in	Sisku	ter	v	
okoliških	vaseh tudi	hrano, druge življenjske pripomočke 
in grelnike	ter	zbira	informacije	o	potrebah	po	pomoči	glede	
obnove.	V	teh	dneh	pripravlja	humanitarni	poziv/projekt,	v	
katerega	bodo	namenjena	tudi	vaša	darovana	sredstva	(vsa	
sredstva,	ki	jih	je	do	sedaj	zbrala	Slovenska	karitas	–	do	danes	
170.000	€).	Hrvaška	Karitas	načrtuje	preko	tega	projekta	
zagotoviti	  100 mobilnih hišk za prebivalce okoliških 
krajev,	katerih	hiša	ni	več	primerna	za	bivanje.	Družinam,	
katerih	hiše	niso	tako	zelo	poškodovane	in	so	potrebne	nekaj	
obnove	pa	bodo	priskrbeli	gradbeni	material	...	Pomagali	pa	
jim	bodo	ves	čas	tudi	z	nujno	pomočjo	v	hrani	ipd.	Ko	se	bo	
začela	izvedba	tega,	vam	pošljem	še	kakšno	informacijo	in	
fotografijo. 
Hvala	še	enkrat	iz	srca	za	vašo	pomoč	in	solidarnost! »
Zahvala Hrvaške Karitas pa je na voljo TU.

KOHEZIJSKE NOVICE MESECA 
JANUARJA 2021
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je objavila že 146. številko Kohezijskega e-kotička, v kat-
erem boste našli koristne informacije v zvez z aktualnimi in 
napovedanimi razpisi, različnih projektih, izobraževanjih 
in še o mnogočem drugem.
Kohezijske novice so na voljo TU.

https://www.caa.si/brezpilotni-zrakoplovi.html
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/RAZNO/Zahvala_Hrvaske_Karitas_in_zbiranje_pomoci_ob_potresu_4_1_2021.docx
https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/januar-2021-kohezijski-e-koticek.pdf
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14  KORISTNE INFORMACIJE

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM 
ŠOLSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je pripravilo 
obvestilo za občine o objavi novega razpisa za sofinanciranje 
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu ter poziv k prijavi za 
dodelitev pravic k dostopu do portala, preko katerega bo 
možno izpolnjevanje prijavnih obrazcev in oddaja vlog za 
pridobitev sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna.
Obvestilo je na voljo TU, do navodila pa lahko dostopate 
TU.

KLJUČNE DOLOČBE IN OBRAZLOŽITVE 
ZIUPOPDVE ZA OBČINE
Združenje občin Slovenije je pripravilo povzetek ključnih 
določb in obrazložitev, ki se nanašajo na zadnji interventni 
zakon in so pomembne za občine. Te so:
•	 22. člen- v ZJU se doda nov 156. a člen, s katerim 

delodajalcu v javnem sektorju olajšuje izvedbo post-
opka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem, 
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do sta-
rostne pokojnine, saj od njih ne zahteva navajanja 
in utemeljevanja razlogov za odpoved pogodbe o za-
poslitvi. V praksi se namreč kaže, da je prav dolžnost 
ustreznega utemeljevanja razlogov za odpoved po-
godbe o zaposlitvi, ki se nemalokrat lahko nadaljuje 
tudi v delovnih sporih, eden izmed glavnih vzrokov 
za rigidnost internega trga dela v javnem sektorju;

•	 54. člen- omogoča delavcem, ki v letu 2020 zaradi 
določenih okoliščin (ko je delodajalec prepovedal iz-
rabo zaradi nujnih delovnih potreb kot je to določil 71. 
a člen ZIUZEOP) niso mogli izrabiti vsega preostalega 
dopusta za leto 2019, da ta dopust izrabijo najkasneje 
do 31.3.2021. Oziroma je mogoče dopust za leto 2020 
izrabiti do konca leta 2021, če delavec, zaradi nujnih 
delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa 
SARS-CoV-2 oziroma posledic epidemije COVID-19, 
dopusta ni mogel izrabiti;

•	 62. člen- dodaja se nova izjema glede plačilnih rokov, 
in sicer so plačilni roki lahko krajši za plačila obveznosti 

iz naslova ukrepov, sprejetih v interventnih zakonih 
zaradi epidemije COVID-19;

•	 74. člen in 77. člen- izvajalci šolskih prevozov bodo 
lahko od države uveljavljali povračilo dela nastalih 
fiksnih stroškov pod pogoji o državnih pomoči;

•	 85. člen- uveden je krizni dodatek za zaposlene, ki pa 
ga ne morejo uveljavljati zaposleni pri neposrednih in 
posrednih uporabnikih občinskih proračunov; 

•	 100. člen- občina mora pokriti 80 odstotkov vred-
nosti neizvedene načrtovane storitve izvajalcu socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu iz tretjega 
odstavka 15. člena ZSV. Strošek občine se nato povrne 
iz državnega proračuna;

•	 110. člen- ureja se način uvrščanja direktorjev v plačne 
razrede, če so le-ti nastopili mandat v obdobju po 
začetku (prve) epidemije;

•	 116. člen- v času trajanja epidemije določbe o pogod-
benih kaznih zaradi zamude ne uporabljajo. Drugače 
povedano navedeno pomeni, da se pogodbeni rok za 
izvedbo del ali dobavo blaga podaljša za čas trajanja 
epidemije, ponudnik pa za ta čas ne plačuje s pogodbo 
dogovorjenih kazni- velja za pogodbe sklenjene na 
podlagi ZJN-3 in ZJZP; 

•	 117. člen- člen ureja možnost odstopa od nekaterih 
določb Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro-
storov, in sicer: rok in način najemnikove odpovedi 
najemne pogodbe, ročnost oziroma odlog plačevanja 
najemnine ter podaljšanje najemnih pogodb, sklen-
jenih za določen čas;

•	 126. člen- prostovoljnim gasilskim društvom se za-
gotovilo finančna sredstva, s katerimi bodo lahko vsaj 
delno pokrili del izpadlih sredstev za nakup osebne 
zaščitne opreme, skupne zaščitne opreme in gasilskih 
vozil. Za osrednje gasilske enote v občinah pa so 
predvidena še dodatna sredstva. Sredstva se zagotovijo 
iz državnega proračuna preko URSZR;

•	 127. člen- ker ne gre pričakovati, da bodo po kočani 
epidemiji lahko vsi operativni gasilci v kratkem času 
opravili predpisane zdravniške preglede in s tem 
pridobili veljavna zdravniška spričevala, se veljavnost 
zdravniškim spričevalom operativnih gasilcev, katerim 
veljavnost poteče v letu 2020, podaljša do 30. sep-
tembra 2021.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/Dopis_obcine_vpis_v_varnostno_shemo_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/Navodila_za_oddajo_prosnje_za_dodelitev_pravic.docx
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OBVESTILO FUNDACIJE ZA ŠPORT 
- MOŽNO PODALJŠANJE ROKA ZA 
PREDLOŽITEV VELJAVNIH GRADBENIH 
DOVOLJENJ ZA PRIJAVLJENE 
INVESTICIJE
Fundacija za šport je konec januarja 2021 obvestila vse 
prijavitelje na Javni razpis Fundacije za šport za sofinan-
ciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v 
naravi v letih 2021, 2022 in 2023, da se rok za predložitev 
veljavnega gradbenega dovoljenja, glede na to da je dne 
31.1.2021 nedelja, izteče v ponedeljek 1.2.2021. Zaradi 
epidemije COVID-19 bo, z ustrezno obrazložitvijo, 
možno podaljšanje roka.
Vsi prijavitelji na Javni razpis Fundacije za šport za 
sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin 
za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 morajo, 
skladno z določilom tretjega odstavka 2. točke javnega 
razpisa fundacije, za prijavljeno investicijo Fundaciji za 
šport predložiti veljavno gradbeno dovoljenje do 31. 1. 
2021. Glede na to da  je dne 31.1.2021 nedelja, se rok 
izteče v ponedeljek 1.2.2021.
V tretjem odstavku 2. točke javnega razpisa fundacije, z 
naslovom »Pogoji	in	merila	sofinanciranja«, ki ima pravno 
podlago v 3. odstavku 24. člena Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 72/17)  je namreč določeno: »Če	je	za	novogradnjo	ali	
posodabljanje	športnega	objekta	potrebno	gradbeno	dovoljenje,	
mora	kandidat	do	31.1.	v	letu,	na	katerega	se	nanaša	javni	
razpis,	predložiti	veljavno	gradbeno	dovoljenje.«
Hkrati je Fundacija  za šport seznanjena z dejstvom, da 
imajo posamezni prijavitelji v postopku pridobivanja grad-
benih dovoljenj za investicije, prijavljene na javni razpis 
fundacije, probleme s pravočasno pridobitvijo le-teh, in 
sicer zaradi izrednih razmer oz. zaradi posledic epidemije 
Covid-19.
Prijavitelje, ki morajo za prijavljeno investicijo svojo vlogo 
dopolniti z veljavnim gradbenim dovoljenjem, obveščajo 
da lahko najkasneje do izteka roka za predložitev grad-
benega dovoljenja, tj. do 1.2.2021, na Fundacijo za 
šport pošljejo obrazloženo prošnjo za podaljšanje roka 
za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja.
Prošnja mora biti konkretno obrazložena, predloži naj 
se tudi dokaze, ki izkazujejo, da upravni organ zaradi 
določenih razlogov, vezanih na omejitve poslovanja, ni 

mogel pravočasno zaključiti  postopka oz. se je postopek 
zaradi tega   časovno  zavlekel.   Prijavitelj mora prošnjo 
za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega 
dovoljenja poslat na naslov Fundacije za šport, Dunajska 
51, 1000 Ljubljana, in sicer s priporočeno pošto.
Upoštevajoč dejstvo, da so v drugem valu epidemije 
Covid-19 tako sodišča kot upravni organi v vsem času   
poslovali v celotnem obsegu, vendar upoštevajoč omejitve 
Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi 
in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), bo Fundacija za šport 
vsako pravočasno prejeto prošnjo za podaljšanje roka 
za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja ob-
ravnavala individualno, saj je od vsakega posameznega 
primera odvisno, ali je zaradi omejitve poslovanja up-
ravnega organa iz razlogov ZZUSUDJZ prišlo do zamika 
pri  izdaji gradbenega dovoljenja.

OBJAVLJENA PREGLEDNA KARTA 
Z VRISANIMI MEJAMI OBČIN IN 
STATISTIČNIH REGIJ
Geodetska uprava RS je objavila Državno pregledno karto 
z vrisanimi mejami občin in statističnih regij.
Državna pregledna karta v merilu 1 : 250.000 z vrisa-
nimi mejami občin in stastističnih regij je dostopna pod 
Aktualnimi povezavami na vstopni strani Portala Prostor, 
ki je dostopna TU.https://www.e-prostor.gov.si/ 

POJASNILO KPK ZAVEZANCEM V 
ZVEZI S PISNO IZJAVO
Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi velikega 
števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost 
podaje pisne izjave, da poslovni subjekt (ali fizična oseba) 
ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni 
povezan z družinskim članom funkcionarja, na svojih 
spletnih straneh objavila pojasnilo. V zvezi s problematiko 
se je na KPK, s prošnjo za pojasnilo, ZOS obrnil že v 
lanskem letu.
KPK se je v zvezi s prejetimi vprašanji obrnila na priprav-
ljavca zakona, Ministrstvo za pravosodje. Ti v odgovoru 
pojasnjujejo, da je treba pisno izjavo pridobiti v post-
opku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020014500010/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-gradnje-sportnih-objektov-in-povrsin-za-sport-v-naravi-v-letih-2021-2022-in-2023-ob-308220
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020014500010/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-gradnje-sportnih-objektov-in-povrsin-za-sport-v-naravi-v-letih-2021-2022-in-2023-ob-308220
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020014500010/javni-razpis-fundacije-za-sport-za-sofinanciranje-gradnje-sportnih-objektov-in-povrsin-za-sport-v-naravi-v-letih-2021-2022-in-2023-ob-308220
https://www.e-prostor.gov.si/
https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Aktualne_povezave/00_DPK250_2019_admin_raster.jpg
https://www.e-prostor.gov.si/


33

Januar 2021

partnerstva ali v postopku javnega naročanja oziroma pred 
sklenitvijo pogodbe. Pisne izjave ni treba zahtevati ozi-
roma podati v primerih poslovanja z naročilnico, službeno 
(kreditno) kartico, gotovino ali poslovanja preko spleta, 
če ni bil izveden postopek javnega naročila skladno z 
Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18) ali če ni bila sklenjena pisna pogodba, ki jo 
podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.
Komisija svetuje, da v primeru izvedbe postopka javnega 
naročila, ki se bo zaključilo s pogodbo, naročnik zahtevo 
po pisni izjavi vključi v razpisno dokumentacijo javnega 
naročila, v primeru sklenitve pisne pogodbe brez izvedbe 
javnega naročila pa naročnik – v kolikor bo pridobival 
ponudbe večih potencialnih ponudnikov – zahtevo po 
pisni izjavi priloži povpraševanju.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE 
OBJAVIL NAVODILA ZA SPOROČANJE 
PODATKOV O EVIDENČNIH NAROČILIH 
NA PORTALU JAVNIH NAROČIL
Direktorat za javno naročanje je na svoji spletni strani 
objavil obvestilo naročnikom, da je potrebno do 28. 2. 
tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih 
naročilih, oddanih v preteklem letu.
Poleg tega mora naročnik do zadnjega dne februarja 
tekočega leta (za preteklo leto) na svoji spletni strani 
ali portalu javnih naročil objaviti tudi seznam oddanih 
evidenčnih naročil, ki mora zajemati podatke o evidenčnih 
naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastruktur-
nem področju in katerih vrednost (brez DDV) je enaka 
ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz 
prvega odstavka 21. člena ZJN-3 in 90. člena ZIUZEOP 
oziroma 5. člena ZZUOOP. V ta namen so bile na portalu 
javnih naročil zagotovljene potrebne funkcionalnosti za 
sporočanje statističnih podatkov in objavljanje seznamov 
evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna naročila«), odd-
anih v letu 2020.
Povezava do navodil za sporočanje statističnih podatkov 
o evidenčnih naročilih in objavo seznama določenih 
evidenčnih naročil na portalu javnih naročil je na voljo TU.
Kontakti za telefonsko pomoč uporabnikom portala javnih 
naročil (tudi za objavo statističnih podatkov in objavo 
seznama evidenčnih naročil) pa so na voljo TU.

15  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
•	 Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi 

požarnega sklad – 15. 2. 2021
•	 Javni razpis – financiranje krajših programov v vrtcih 

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

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

stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
–22. 2. 2021, 17. 5. 2021, 20. 9. 2021, 22. 12. 2021

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/ZIntPK-35-odgovor.pdf
https://ejn.gov.si/dam/jcr:77eb414d-10f2-42e3-b95b-67de18375f15/Navodila_statistika_evidencna_v2-4_december_2020_objava.docx
http://www.enarocanje.si/Kontakt/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020019700004/sofinanciranje-nakupov-gasilskih-vozil-s-sredstvi-pozarnega-sklada-st--8453-52020-41-dgzr-ob-350320
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020019700004/sofinanciranje-nakupov-gasilskih-vozil-s-sredstvi-pozarnega-sklada-st--8453-52020-41-dgzr-ob-350320
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/
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16  EU NOVICE

ČLANICE EU PODPRLE PRIPOROČILA 
O STROŽJIH OMEJITVAH POTOVANJ 
ZARADI COVIDA-19 
Države članice EU so 29. 1. 2021 na ravni veleposlanikov 
podprle priporočila o zaostritvi omejitev potovanj v EU 
zaradi pandemije covida-19, ki med drugim odsvetujejo 
vsa nenujna potovanja v uniji, ter odobrile nov zemljevid 
epidemiološko nevarnih območij.
Nezavezujoča priporočila temeljijo na predlogu Evropske 
komisije in določajo splošni pristop unije do potovanj 
znotraj povezave.
Epidemiološki zemljevid unije trenutno vključuje zeleno, 
oranžno, rdečo in sivo barvo. Evropska komisija pa je v 
ponedeljek priporočila uvedbo temno rdečih območij, 
kjer v 14-dnevnem obdobju zabeležijo več kot 500 novih 
potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev.
Za potovanja iz in na ta epidemiolško najbolj tvegana 
območja naj bi priporočili dodatne omejitve, predvidene 
pa so nekatere izjeme za prebivalce obmejnih območij 
in prevoznike. V nekaterih okoliščinah naj bi v skladu z 
novimi priporočili veljale izjeme za potovanja za delavce 
v nujnih dejavnostih s teh območij in državljane, ki se 
vračajo v državo prebivališča.
Po veljavnih epidemioloških merilih je zdaj skoraj celotna 
EU rdeče območje, so pa med državami precejšnje razlike. 
Rdeča območja so tista, kjer je novih potrjenih primerov 
v 14 dneh 50 ali več na 100.000 prebivalcev, stopnja 
pozitivnih testov pa štiriodstotna ali višja ali če je novih 
potrjenih primerov več kot 150 na 100.000 prebivalcev.
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bo-
lezni (ECDC) je danes objavil zemljevid s temno rdečimi 
območji. Na tem zemljevidu so temno rdeče Portugalska, 
Irska, Slovenija, Latvija in Estonija ter večji del Španije, 
del Švedske ter nekateri deli vzhodno- oziroma srednjeev-
ropskih držav.

JAVNO POSVETOVANJE O RAZVOJU 
NOVE STRATEGIJE EU ZA GOZDOVE
Evropska Komisija je v okviru evropskega zelenega do-
govora odprla javno posvetovanje o razvoju nove strategije 
EU za gozdove.
Strategija, ki jo Komisija namerava sprejeti še letos, bo 
temeljila na strategiji EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2030 ter zajemala celoten gozdni cikel in spodbujala 
številne storitve, ki jih zagotavljajo gozdovi. Namen bo tudi 
zagotoviti zdrave in odporne gozdove, ki znatno prispevajo 
k ciljem na področju biotske raznovrstnosti in podnebja, 
omejujejo naravne nesreče, zagotavljajo preživetje ter pod-
pirajo krožno biogospodarstvo in podeželske skupnosti. 
V posvetovanju lahko sodelujete do 19. aprila letos.
Več informacij je na voljo TU.

POSODOBLJENE SMERNICE ZA 
PRIPRAVO IN PREDSTAVITEV 
NAČRTOV ZA OKREVANJE IN 
ODPORNOST
Evropska komisija je po decembrskem političnem do-
govoru o mehanizmu za okrevanje in odpornost sedaj 
državam članicam predstavila posodobljene smernice za 
pripravo in predstavitev načrtov za okrevanje in odpornost. 
Mehanizem za okrevanje in odpornost je ključni instru-
ment v središču pobude NextGenerationEU, tj. načrta EU 
za izhod iz krize zaradi koronavirusa. Zagotovil bo 672,5 
milijarde evrov posojil in nepovratnih sredstev za podporo 
reformam in naložbam v državah članicah. 
Za porabo sredstev mehanizma morajo države članice 
predložiti načrte za okrevanje in odpornost, v katerih so 
določeni njihovi nacionalni programi reform in naložb. 
Posodobljene smernice bodo državam članicam pri tem v 
pomoč. Med drugim bi države članice morale dokazati, 
da njihovi predlagani načrti prispevajo vsaj 37 % vseh 
dodeljenih sredstev iz načrta k podnebnemu cilju in 20 
% k digitalnemu prehodu. 
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_305
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_204
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AKCIJSKI NAČRT ZA EVROPSKO 
DEMOKRACIJO
Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o pregled-
nosti političnega oglaševanja iz akcijskega načrta za evrop-
sko demokracijo. 
Predlagane zakonodajne spremembe se nanašajo na spletno 
in nespletno oglaševanje ter bodo dopolnile pravila iz pred-
loga Komisije za akt o digitalnih storitvah, z namenom 
vzpostavitve ustreznih pravil do volitev v Evropski parla-
ment maja 2024. V posvetovanju lahko prek izpolnitve 
vprašalnika sodelujete do 2. aprila letos.
Več informacij je na voljo TU.

ZELENA KNJIGA
Evropska komisija je predstavila zeleno knjigo za začetek 
široke politične razprave o izzivih in priložnostih starajoče 
se evropske družbe. 
V njej analizira vpliv tega  izrazitega demografskega trenda 
na evropsko gospodarstvo in družbo ter poziva javnost, da 
v javnem posvetovanju posreduje svoja stališča o tem, kako 
se na to odzvati. Javno posvetovanje bo trajalo 12 tednov. 
Več informacij je na voljo TU.

PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE ZA LETO 20212
Evropska komisija predlaga spremembo proračuna 
Evropske unije za leto 2021, in sicer z namenom da se 
zagotovi rezerva za prilagoditev na brexit. S povečanjem 
v višini 4,24 milijarde evrov bi bilo tako letos na voljo 
dovolj sredstev za podporo državam EU pri odpravljanju 
takojšnjih posledic brexita.
S tem bi proračun znašal 168,5 milijarde evrov v obveznostih 
in 170,3 milijarde evrov v plačilih.  Skupni znesek rezerve je 
5,37 milijarde evrov za večletni finančni okvir za obdobje 
2021–2027. Rezerva bo hitro na voljo, bo prilagodljiva ter 
bo krila odhodke zaradi negativnih posledic brexita v vseh 
državah članicah v obdobju 30 mesecev. 
Večina podpore bo dodeljena s predhodnim financiran-
jem že letos. Izračunana bo na podlagi pričakovanega 
učinka konca prehodnega obdobja na gospodarstvo vsake 
države članice, ob upoštevanju gospodarske povezanosti z 
Združenim kraljestvom. To vključuje trgovino z blagom 

in storitvami ter negativne posledice za ribiški sektor EU. 
Preostali del bo plačan leta 2024, ko bodo države članice 
Komisijo obvestile o dejanskih nastalih odhodkih. 
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA 
»ZAŠČITA MANJŠIN«
Evropska komisija se je odzvala na evropsko državljansko 
pobudo »Zaščita manjšin (Minority SafePack) – milijon pod-
pisov za raznolikost v Evropi«. Gre za peto uspešno pobudo, 
ki jo je podprlo več kot milijon ljudi po vsej EU.
Namen pobude je izboljšati zaščito pripadnic in pripad-
nikov narodnih in jezikovnih manjšin. Komisija v svojem 
odgovoru skrbno ocenjuje predloge organizatorjev in 
predstavlja, kako obstoječa in nedavno sprejeta zakonodaja 
EU podpira različne vidike te pobude. Poleg tega opisuje 
nadaljnje ukrepe.
Več informacij je na voljo TU.

DODATNA FINANČNA SREDSTVA ZA 
PODPORO NAJBOLJ OGROŽENIM V 
EVROPI V FAZI OKREVANJA 
Pandemija koronavirusa je zaostrila obstoječe izzive in 
ogrozila zagotavljanje socialnih storitev in osnovne pomoči. 
EU zato namerava nameniti dodatna finančna sredstva za 
podporo najbolj ogroženim v Evropi v fazi okrevanja.
Dodatna sredstva bodo dopolnila sedanji 47,5 milijarde 
evrov vreden sveženj pomoči pri okrevanju za kohezijo in 
območja Evrope (REACT-EU), porabiti pa jih bo treba do 
konca leta 2023. To bo premostilo vrzel med odzivanjem 
na izredne razmere in dolgoročnim okrevanjem, ki ga 
podpirajo novi programi dolgoročnega proračuna EU za 
obdobje 2021–2027. 
Večina držav članic načrtuje, da bo del teh dodatnih sred-
stev namenila Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim 
(FEAD). Sklad že zagotavlja hrano, oblačila in drugo os-
novno materialno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, 
ter financira dejavnosti za podporo njihovemu socialnemu 
vključevanju. Od leta 2014 sklad zagotavlja vsakoletno 
pomoč približno 13 milijonom ljudi. Povpraševanje 
v bankah hrane se je povečalo do 50 % v primerjavi z 
obdobjem pred koronavirusom. 
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_190
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_sl
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_81
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=sl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_150

