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1  UVOD

S 1. julijem 2021 je Slovenija prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, ki se je začelo z zeleno lučjo slovenskemu 
Načrtu za okrevanje in odpornost. To je drugo predsedovanje Slovenije Svetu EU, prvo je potekalo leta 2008.
Kljub poletnemu utripu pa na združenju poteka veliko aktivnosti. Člani predsedstva ZOS so na dopisni seji potrdili 
predlog izračuna višine povprečnine, katerega smo že poslali Ministrstvu za finance. Združenje občin Slovenije je 
opravilo analizo stroškov dela občin in občinskih posrednih proračunskih uporabnikov in tako smo na podlagi 
natančnih izračunov za leto 2022 predlagali povprečnino v višini 661,67€, za leto 2023 pa v višini 670,97€.
V mesecu juliju je potekala tudi dopisna seja Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale 
družbene dejavnosti, na dnevnem redu katere sta bila med drugim tudi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in 
predlog Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. 
V začetku meseca julija je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje predsednika Vlade RS z županjami in župani 
slovenskih občin. Združenje, ki je k organizaciji srečanja pozvalo že v mesecu marcu letošnjega leta, pozdravlja 
tovrstne dogodke, saj na ta način pride do pomembne izmenjave mnenj in je temelj dobrega sodelovanja.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj pa se je udeležil tudi srečanja pri predsedniku Državnega sveta RS Alojzu Kovšci, 
katerega osrednja tema je bila pokrajinska zakonodaja. Državni svet RS je prejel že veliko sklepov občinskih svetov, 
katerim je skupno to, da podpirajo ustanovitev pokrajin. Občine, ki tega še niso uspele storiti, pa je predsednik DS 
RS pozval naj to storijo, saj je glas občin izrednega pomena.
Poleg mnenja k predlogu izračuna povprečnih stroškov občin, pa smo na Združenju občin Slovenije pripravili 
pripombe tudi na druge predloge predpisov. Med drugim smo v mnenju k predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih 
sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 pozvali k občutnem povečanju sredstev za 
prepotrebne investicije v primarno zdravstvo.
Da je veliko odprtih vprašanj in dilem je pri zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje storitev dolgotrajne 
oskrbe smo opozorili tudi v mnenju k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi. Strinjamo se, da je treba področje 
dolgotrajne oskrbe nujno urediti, zelo jasno pa je treba urediti tudi financiranje. Združenje občin Slovenije je v 
preteklih pripombah na predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, opozarjalo in pozivalo k pripravi jasnih finančnih 
podatkov in simulacije stroškov po posameznih občinah in enako smo pozvali tudi sedaj.
V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo smo izvedli spletni seminar na temo Naročil male vrednosti in 
evidenčnih naročil, saj je Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. št. 91/15 in 14/18) med drugim prinesel tudi 
precej sprememb na področju t.im. evidenčnih (minornih) naročil.
Pred nami še en bolj dopustniško obarvan mesec, zato v tem času ne predvidevamo organizacije seminarjev, vas pa 
vabimo, da se nam že v septembru pridružite na sledečih izobraževanjih:
•	 DDV	aktualnosti	za	občine	in	predstavitev	DDV	sprememb	–	7. 9. 2021

•	 Kultura	spletnega	komuniciranja	–	17. 9. 2021

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

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/7.9.2021_VABILO_DDV_AKTUALNOSTI_IN_SPREMEMBE_ZA_OBCINE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/17.9.2021_VABILO_KULTURA_SPLETNEGA_KOMUNICIRANJA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/
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2  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
104/2021, KI JE IZŠEL 1. 7. 2021:
•	 Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi 

povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja

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

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode 
v Republiki Sloveniji

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
106/2021, KI JE IZŠEL 6. 7. 2021:
1. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v 

zvezi s sprejemanjem daril
2. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju poseb-

nega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo 
socialno varstvene storitve in programe

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
107/2021, KI JE IZŠEL 8. 7. 2021:
•	 Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 

Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
108/2021, KI JE IZŠEL 9. 7. 2021:
•	 Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju 

občin

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
109/2021, KI JE IZŠEL 9. 7. 2021:
•	 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem 
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi 
sistema enotne vozovnice

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

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

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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
112/2021, KI JE IZŠEL 13. 7. 2021:
•	 Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 

(ZNUPZ)
•	 Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospo-

darstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije 
COVID-19 (ZIUPGT)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2223/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2223/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2223/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2224/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2224/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2225/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2225/odlok-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2226/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2226/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2226/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2227/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2227/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2228/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/2021-01-2228/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/2021-01-2228/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/2021-01-2228/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/2021-01-2229/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2229/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2327/pravilnik-o-omejitvah-in-dolznostih-uradnih-oseb-v-zvezi-s-sprejemanjem-daril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2327/pravilnik-o-omejitvah-in-dolznostih-uradnih-oseb-v-zvezi-s-sprejemanjem-daril
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2328/odredba-o-spremembi-odredbe-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2328/odredba-o-spremembi-odredbe-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2335/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2337/pravilnik-o-postopkih-za-izdajo-soglasja-k-zadolzevanju-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2337/pravilnik-o-postopkih-za-izdajo-soglasja-k-zadolzevanju-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2423/uredba-o-nacinu-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-javni-linijski-prevoz-potnikov-v-notranjem-cestnem-prometu-o-koncesiji-te-javne-sluzbe-in-o-ureditvi-sistema-enotne-vozovnice
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2423/uredba-o-nacinu-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-javni-linijski-prevoz-potnikov-v-notranjem-cestnem-prometu-o-koncesiji-te-javne-sluzbe-in-o-ureditvi-sistema-enotne-vozovnice
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2426/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2427/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2428/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-na-podrocju-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2428/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/2021-01-2429/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2454/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-gospodarstvu-in-turizmu-pri-omilitvi-posledic-epidemije-covid-19-ziupgt
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2454/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-gospodarstvu-in-turizmu-pri-omilitvi-posledic-epidemije-covid-19-ziupgt
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
113/2021, KI JE IZŠEL 14. 7. 2021:
•	 Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev 

vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
114/2021, KI JE IZŠEL 15. 7. 2021:
•	 Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje 

gospodarskega položaja na področju potrošnje v 
gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu 
sredstev preko informacijskega sistema Finančne 
uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in 
upravljanja evidence bonov

•	 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja

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

•	 Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada 
Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
116/2021, KI JE IZŠEL 16. 7. 2021:
•	 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

rednega vzdrževanja državnih cest
•	 Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in 

financiranje projektov, investicij ter izvajanje deja-
vnosti v Triglavskem narodnem parku

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

•	 Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne 
embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021

•	 Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih 
nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja 
in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 
2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
118/2021, KI JE IZŠEL 19. 7. 2021:
•	 Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 

odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
•	 Pravilnik o evidenci državne meje
•	 Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in 

registra naslovov
•	 Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in 

označevanja stanovanj in poslovnih prostorov
•	 Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v 

kataster nepremičnin
•	 Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji 

razvitosti za programsko obdobje 2021–2027

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
119/2021, KI JE IZŠEL 20. 7. 2021:
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A)
•	 Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije 

do leta 2050 (ReDPS50)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
120/2021, KI JE IZŠEL 22. 7. 2021:
•	 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in 

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

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

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

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

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

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2463/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2464/odlok-o-ustanovitvi-nalogah-in-organizaciji-urada-vlade-republike-slovenije-za-informacijsko-varnost
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2464/odlok-o-ustanovitvi-nalogah-in-organizaciji-urada-vlade-republike-slovenije-za-informacijsko-varnost
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2529/uredba-o-nacinu-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-rednega-vzdrzevanja-drzavnih-cest
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2529/uredba-o-nacinu-izvajanja-gospodarske-javne-sluzbe-rednega-vzdrzevanja-drzavnih-cest
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2530/uredba-o-merilih-in-kriterijih-za-spodbujanje-in-financiranje-projektov-investicij-ter-izvajanje-dejavnosti-v-triglavskem-narodnem-parku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2530/uredba-o-merilih-in-kriterijih-za-spodbujanje-in-financiranje-projektov-investicij-ter-izvajanje-dejavnosti-v-triglavskem-narodnem-parku
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2536/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadne-embalaze-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-za-leto-2021
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2537/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadnih-nagrobnih-svec-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-zbiranja-in-upravljavcih-pokopalisc-za-obdobje-do-30--junija-2022
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https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2550/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-cezmejnem-izvajanju-storitev-zcmis-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2550/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-cezmejnem-izvajanju-storitev-zcmis-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2561/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/2021-01-2561/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/2021-01-2561/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/2021-01-2562/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2562/odlok-o-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-javnega-prevoza-potnikov-na-ozemlju-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2563/odlok-o-spremembi-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/2021-01-2563/odlok-o-spremembi-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/2021-01-2563/odlok-o-spremembi-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/2021-01-2564/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2564/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2564/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2565/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2565/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2565/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-kolektivnega-uresnicevanja-verske-svobode-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2566/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2566/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov
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•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 
omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2

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

•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi 
površinskih standardov za prijavo prebivališča

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
121/2021, KI JE IZŠEL 23. 7. 2021:
•	 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 

(ZSROVE)
•	 Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zau-

panja (ZEISZ)
•	 Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč 

in postrežbo (ZINDPP)
•	 Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-3B)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zemljiški knjigi (ZZK-1E)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

zadrugah (ZZad-D)
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

zelenem javnem naročanju
•	 Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju 

javnih uslužbencev v plačne razrede
•	 Uredba o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev 

višine položajnega dodatka za javne uslužbence
•	 Uredba o spremembi Uredbe o dodeljevanju re-

gionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih 
olajšav za zaposlovanje in investiranje

•	 Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade 
Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

•	 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 
organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za pre-
voze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
122/2021, KI JE IZŠEL 23. 7. 2021:
•	 Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni 

metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 
v javnem sektorju

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
123/2021, KI JE IZŠEL 27. 7. 2021:
•	 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici 

(ZHKO-2)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

kmetijstvu (ZKme-1F)
•	 Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F)
•	 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2021
•	 Poročilo o gibanju plač za maj 2021

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2567/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2567/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2567/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2568/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2568/odlok-o-spremembah-dolocenih-odlokov-izdanih-na-podlagi-zakona-o-nalezljivih-boleznih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2569/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-dolocitvi-povrsinskih-standardov-za-prijavo-prebivalisca
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2569/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-dolocitvi-povrsinskih-standardov-za-prijavo-prebivalisca
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2570/zakon-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije-zsrove
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2570/zakon-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije-zsrove
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2571/zakon-o-elektronski-identifikaciji-in-storitvah-zaupanja-zeisz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2571/zakon-o-elektronski-identifikaciji-in-storitvah-zaupanja-zeisz
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2572/zakon-o-izplacilu-neizplacanega-dodatka-za-pomoc-in-postrezbo-zindpp
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2572/zakon-o-izplacilu-neizplacanega-dodatka-za-pomoc-in-postrezbo-zindpp
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2574/zakon-o-spremembah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2j
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2574/zakon-o-spremembah-zakona-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavarovanju-zpiz-2j
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2575/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-javnem-narocanju-zjn-3b
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2575/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-javnem-narocanju-zjn-3b
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2576/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zemljiski-knjigi-zzk-1e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2576/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zemljiski-knjigi-zzk-1e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2577/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zadrugah-zzad-d
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2577/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-zadrugah-zzad-d
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2582/uredba-o-spremembah-uredbe-o-napredovanju-javnih-usluzbencev-v-placne-razrede
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2582/uredba-o-spremembah-uredbe-o-napredovanju-javnih-usluzbencev-v-placne-razrede
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2583/uredba-o-dopolnitvah-uredbe-o-kriterijih-za-dolocitev-visine-polozajnega-dodatka-za-javne-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2583/uredba-o-dopolnitvah-uredbe-o-kriterijih-za-dolocitev-visine-polozajnega-dodatka-za-javne-usluzbence
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2584/uredba-o-spremembi-uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci-ter-nacinu-uveljavljanja-regionalne-spodbude-za-zaposlovanje-ter-davcnih-olajsav-za-zaposlovanje-in-investiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2584/uredba-o-spremembi-uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci-ter-nacinu-uveljavljanja-regionalne-spodbude-za-zaposlovanje-ter-davcnih-olajsav-za-zaposlovanje-in-investiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2584/uredba-o-spremembi-uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci-ter-nacinu-uveljavljanja-regionalne-spodbude-za-zaposlovanje-ter-davcnih-olajsav-za-zaposlovanje-in-investiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2584/uredba-o-spremembi-uredbe-o-dodeljevanju-regionalnih-drzavnih-pomoci-ter-nacinu-uveljavljanja-regionalne-spodbude-za-zaposlovanje-ter-davcnih-olajsav-za-zaposlovanje-in-investiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2588/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-organizaciji-in-povracilu-prevoznih-stroskov-za-prevoze-otrok-in-mladostnikov-s-posebnimi-potrebami
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2588/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-organizaciji-in-povracilu-prevoznih-stroskov-za-prevoze-otrok-in-mladostnikov-s-posebnimi-potrebami
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2588/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-organizaciji-in-povracilu-prevoznih-stroskov-za-prevoze-otrok-in-mladostnikov-s-posebnimi-potrebami
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2623/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2623/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2623/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2624/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2624/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2626/zakon-o-hipotekarni-in-komunalni-obveznici-zhko-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2626/zakon-o-hipotekarni-in-komunalni-obveznici-zhko-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2628/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijstvu-zkme-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2628/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijstvu-zkme-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2628/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijstvu-zkme-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2628/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-kmetijstvu-zkme-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2630/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-pravilih-cestnega-prometa-zprcp-f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2630/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-pravilih-cestnega-prometa-zprcp-f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2634/koeficienti-rasti-cen-v-republiki-sloveniji-junij-2021


7

Julij 2021

3  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA 
DNEVE ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCA 
ZARADI ODREJENE KARANTENE ZA 
OBDOBJE JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 
2021
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v 
začetku meseca julija posredovalo pojasnilo glede izpada 
izplačil za dneve odsotnosti otrok zaradi odrejene karan-
tene v obdobju junij, julij in avgust 2021.
Obveščajo, da se bodo zahtevki za izplačilo vlagali za vse 
tri navedene mesece skupaj. Obrazce z navodili za prip-
ravo zahtevkov bo ministrstvo posredovalo konec meseca 
avgusta, oddati pa ga bo treba v septembru 2021.
Pojasnilo MIZŠ je na voljo TU.

PODALJŠANI IN PRENOVLJENI UKREPI, 
KI OHRANJAJO DELOVNA MESTA IN 
POMAGAJO DELODAJALCEM 
Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o inter-
ventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri 
omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki 
podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila 
nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon 
o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja 
ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na 
domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej 
in povračilo izplačanih nadomestil plače.
ZIUPGT vključuje tudi začasni ukrep povračilo nadomes-
tila plače za skrajšani polni delovni čas, ki se bo po tem 
zakonu financiral iz integralnega proračuna (prej sredstva 
ESS). Namen ukrepa je ohranitev delovnih mest zaradi 
posledic epidemije in preprečitev odpuščanja delavcev iz 
poslovnih razlogov z možnostjo odreditve dela s skrajšanim 
delovnim časom delavcem, ki so pri delodajalcu zaposleni 

za polni delovni čas. Gre za kontinuiteto in delno spre-
membo ukrepa financiranja skrajšanega delovnega časa, 
ki je bil uveden z mesecem junijem 2020. 
Ukrep bo veljal od 1. julija do 30. septembra 2021, pri 
čemer zakon Vladi RS omogoča enkratno podaljšanje 
ukrepa za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31.de-
cembra 2021. 
ZNUPZ ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi 
karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi 
višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza 
ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače. 
Gre za ukrep, ki se je po veljavni interventni zakonodaji 
iztekel 30. junija 2021. Zaradi nadaljnjega omejevanja 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se predvideva, da bo 
ukrep vsaj v določeni meri potreben tudi po tem obdobju, 
zato se bo uporabljal od 1. julija do 31. decembra 2021. 
mUkrep delavcem zagotavlja pravico do odsotnosti z dela 
in ustrezno nadomestilo plače, na drugi strani pa ureja 
povračilo nadomestila plače upravičenim delodajalcem. 
Časovno obdobje trajanja ukrepa nadomestila plače zaradi 
karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva 
ali višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile 
zaradi zaprtja mej ter povračila nadomestil plač je določeno 
do 31. 12. 2021.
Več informacij je na voljo TU.

NAVODILO O NAČINU IZSTAVITVE 
ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV 
ZA DODATEK ZA NEVARNOST IN 
POSEBNE OBREMENITVE V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19 IZ 42. ČLENA 
ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA 
PODROČJU ZDRAVSTVA
Ministrstvo za finance je pripravilo navodilo o načinu 
izstavitve zahtevkov za izplačilo sredstev za dodatek 
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 
COVID-19 iz 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva.
Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je treba dodatke iz 
42. člena ZNUPZ upravičencem izplačati najkasneje do 
31. avgusta 2021. Dodatek za nevarnost in posebne obre-
menitve v nominalni višini 200 eurov mesečno predstavlja 
bruto znesek.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/978_Pokritje_izpada_placil_07_2021.pdf
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20julij%2021/material/Podrobnej�a pojasnila glede izvajanja prenovljenega ukrepa povra�ila nadomestila pla� za skraj�ani polni delovni �as
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Občine morate zahtevke za izplačilo sredstev na naslov 
Ministrstva za finance vložiti najpozneje do 31. julija 2021. 
Zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek se izstavi v celotni 
vrednosti obveznosti delodajalca za izplačilo navedenega 
dodatka, torej v bruto-bruto znesku. Zahtevke, ki bodo 
oddani kasneje, bodo na ministrstvu zavrnili. 
Celotno navodilo je na voljo TU.
Zahtevek za izplačilo je na voljo TU.

4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG UREDBE O DEJANSKIH 
RABAH ZEMLJIŠČ
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Uredbe o dejanskih rabah zemljišč, katero je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
S predlagano Uredbo, ki bo začela veljati 4. aprila 2022,  
se v skladu s petim odstavkom 19. člena ZKN predpisuje:
•	 podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v 

katastru nepremičnin, in vrste podrobnejših dejanskih 
rab zemljišč ter njihove šifre,

•	 razvrstitev vrst podrobnejših dejanskih rab zemljišč v 
podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo 
v katastru nepremičnin,

•	 podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske 
rabe zemljišč, in pogoje za prevzem teh podatkov v 
kataster nepremičnin ter način usklajevanja poligonov 
različnih dejanskih rab zemljišč.

Predloge, mnenja in pripombe nam lahko posreduejte 
do 9. 8. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG RESOLUCIJE O 
NACIONALNEM PROGRAMU 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V 
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 
2021-2030 
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili ob-
javo predloga Resolucije o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2021–2030 (ReNPIO 2021–2030), katero je pripravilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Izvajanje se določi z letnim programom izobraževanja 
odraslih (v nadaljnjem besedilu: LPIO), ki ga sprejme 
Vlada RS. V skladu z ZIO-1 se javni interes na lokalni 
ravni določi v letnem programu izobraževanja odraslih, 
ki ga sprejme samoupravna lokalna skupnost ali več sa-
moupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva za uresničevanje 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/MF_66516219_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/Zahtevek-dodatki_po_42.clen_ZNUPZ__Priloga_1_-_Obcine.xlsx
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/504537?disposition=attachment
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/503474?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/503474?disposition=attachment
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javnega interesa se zagotavljajo iz državnega proračuna, 
sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih virov.
ReNPIO 2021–2030 usmerja politiko izobraževanja 
odraslih na nacionalni ravni in prispeva k sistemskemu 
urejanju področja, vključno s stabilnim financiranjem, 
določanjem ukrepov oziroma vsebinskih nalog za razvoj 
izobraževanja odraslih v državi.
Uresničevanje ReNPIO 2021–2030 je v pristojnosti 
ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih in 
so jim za ta namen dodeljena nacionalna sredstva. V veliki 
meri pa se izobraževanje odraslih sofinancira s sredstvi iz 
Evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov 
ter mednarodnih programov, v manjšem deležu tudi iz 
sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, ki niso opre-
deljena v ReNPIO 2021–2030.
Lokalna samoupravne skupnosti sprejmejo LPIO, s 
katerim oblikujejo pogoje za izobraževanje odraslih in 
druge pogoje za uresničevanje vseživljenjskega učenja in 
kakovosti življenja prebivalcev v lokalnih okoljih. V njem 
opredelijo cilje in kazalnike, ukrepe, sredstva in načine 
spremljanja izvajanja, v skladu z nacionalnim programov 
izobraževanja odraslih.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredu-
jete do 18. 8. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si..

PREDLOG ZAKONA O OSKRBI S 
TOPLOTO
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o oskrbi s toploto, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za infrastrukturo.
Zakon ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto iz dis-
tribucijskega sistema in  plini iz  distribucijskega sistema, 
ki ni povezan s prenosnim ali drugim distribucijskim 
sistemom plina v Republiki Sloveniji.
Zakon v 4. členu določa, da se »dejavnost	distribucije	toplote	
in	dejavnost	distribucije	plinov	opravlja	kot	gospodarska	javna	
služba,	kadar	je	trajna	in	nemotena	oskrba	s	toploto	in	plini	
v	javnem	interesu	zaradi	zagotavljanja	javnih	potreb.«
Nadalje 5. člen opredeljuje, da pogoje in način opravl-
janja javne gospodarske službe določi občina. Ta lahko 
distributerju z odlokom podeli izključno pravico oprav-
ljanja gospodarske javne službe distribucije toplote ali 
plinov na območju občine ali njenem delu. Prav tako 

se z odlokom določi tudi natančen prostorski obseg dis-
tribucijskega območja za opravljanje gospodarske javne 
službe. Najkasneje pet dni po sprejetju odloka, občina o 
tem obvesti Agencijo za energijo.
6. člen določa postopek odločitve očine glede tržne dis-
tribucije. Distributer mora za izvajanje tržne dejavnosti 
distribucije toplote in plinov predhodno pridobiti soglasje 
občine, na območju katere se bo dejavnost izvajala. Občina 
bo o izdaji soglasja morala odločiti v roku treh mesecev od 
prejema popolne vloge.
26. člen predloga Zakona določa priključitev na distribuci-
jski sistem. Distributer, ki izvaja gospodarsko javno služba 
odloča o soglasju za priključitev, in sicer po javnem poo-
blastilu v upravnem postopku. O pritožbi zoper odločbo 
za odloča župan.
V primeru priključitve na lastniški distribucijski sistem 
(31. člen), pa o soglasje na priključitev tega sistema odloča 
občina, in sicer izda soglasje za priključitev v primeru, da 
ni zagotovljena gospodarska javna služba.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko na posredu-
jete do 31. 8. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKI 
POLITIKI
Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo dalo 
predlog Zakona o energetski politiki. Gre za zadnji 
področni zakon, ki se izdvaja iz obstoječega energetskega 
zakona. Ta bo tako z dnem uveljavitve tega zakona prenehal 
veljati. 
Zelo obširen energetski zakon je zadnjo novelacijo imel 
lansko pomlad. Na predlog ministrstva za infrastrukturo je 
DZ odtlej sprejel več zakonov, v katere je Slovenija prenesla 
evropske direktive iz paketa čista energija za Evropejce in s 
katerimi se je zelo obsežen energetski zakon razdelil na več 
zakonov. Vsebina predloga zakona o energetski politiki se 
iz energetskega zakona izdvaja kot zadnja. 
V predlaganem osnutku ni več določbe glede obvezne pri-
prave energetskega koncepta Slovenije. Slovenija je namreč 
na podlagi evropske uredbe o upravljanju energetske unije 
in podnebnih ukrepov morala sprejeti dolgoročno pod-
nebno strategijo in z njo uskladiti nacionalni energetski in 
podnebni načrt. Strategija je potrjena v okviru dolgoročne 
podnebne strategije Slovenije do leta 2050. 

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/502435?disposition=attachment
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/503492?disposition=attachment
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Predlog zakona ureja načela energetske politike, ukrepe 
upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, orga-
nizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost 
energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega 
inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja 
nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike, 
izhaja iz predloga, objavljenega na e-demokraciji. 
Predlog zakona prinaša tudi podrobnejšo ureditev pred-
nostne rabe virov in obveznost poročanja iz nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta. Ob tem med drugim 
spreminja člene, ki se nanašajo na lokalne energetske kon-
cepte in na postopke nadzora Agencije za energijo. 
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko na posredu-
jete do 31. 8. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

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

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

3. učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju 
nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih 
dolžnosti,

S predlogom zakona se določa možnost, da bi policija 
na območju kritične infrastrukture in varnostno tveganih 
območjih uporabljala stacionarna tehnična sredstva za 
video in avdio snemanje z namenom preprečevanja in 
dokazovanja prekrškov ter kaznivih dejanj. Posnetki, ki 

ne bodo uporabljeni za dokazovanje prekrškov in kaznivih 
dejanj ter identificiranje kršiteljev in storilcev, se bodo bri-
sali najpozneje v 45 dneh od njihovega nastanka, kar je 
primerljivo roku hrambe posnetkov v evidenci posnetkov 
policijskih postopkov in določenih javnih zbiranj.
Z namenom krepitve sodelovanja z organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na 
izboljšanje varnosti v samoupravni lokalni skupnosti, se na 
varnostno tveganih območjih predvideva pisno soglasje 
samoupravne lokalne skupnosti pri uporabi zgoraj nave-
denih tehničnih sredstev ter časovna zamejenost uporabe 
navedenih sredstev (za obdobje enega meseca, ki se lahko s 
soglasjem samoupravne lokalne skupnosti vsakič podaljša 
še za en mesec). Obvestilo o uporabi tehničnih sredstev 
bo objavljeno na spletnih straneh policije in samoupravne 
lokalne skupnosti, s čimer se zagotavlja obveščanje javnosti 
in krepi preventivna vloge policije. 
4. nadgradnja normativnega okvirja posameznih 

določb na področju opravljanja policijskih nalog 
in izvajanja policijskih pooblastil,

5. natančnejša ureditev posameznih mehanizmov 
nadzora nad delom policije.

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

RESOLUCIJA O NACIONALNEM 
PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je v javno razpravo poslalo Resolucijo o na-
cionalnem programu socialnega varstva za obdobje 
2021-2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj 
sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za 
obdobje 2021-2030 je strateški dokument, ki daje usmer-
itve in zastavlja dolgoročen razvoj na področju socialnega 
varstva. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in 
razvoj sistema ter določa cilje in aktivnosti za dosego teh 
ciljev. 
Resolucija določa razvoj storitev in programov socialnega 
varstva, vključno s cilji do leta 2030. Opredeljuje tudi 
način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije ter 
opredeljuje vire, kadrovske in finančne, za izvajanje ciljev 
resolucije in načrtovan razvoj storitev ter programov. 

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12230
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12230
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/501406?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/501406?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/501406?disposition=attachment
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Podobno kot v predhodni resoluciji, ostaja tudi v aktu-
alni za obdobje 2021-2030 cilj, ki ga resolucija zasleduje, 
izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter 
krepitev družbene povezanosti, medsebojne solidarnosti in 
socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. 
Poleg tega so v predlogu aktualne resolucije določeni trije 
ključni cilji, ki se neposredno nanašajo na razvoj sistema 
socialnega varstva. Ti so zmanjševanje tveganja revščine in 
povečevanje socialne vključenosti, izboljšanje dostopnosti 
in dosegljivosti storitev in programov ter krepitev skup-
nostnih oblik socialnega varstva in ustvarjanje podpornega 
okolja ter pogojev za izboljšanje kakovosti storitev in pro-
gramov, je še navedeno v predlogu resolucije. Podrobni 
ukrepi bodo opredeljeni v nacionalnem izvedbenem 
načrtu.
Vaše predloge, mnenje in predloge nam lahko posredu-
jete do 8. 9. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si

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

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

DRUGA DOPISA SEJA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na drugi 
dopisni seji soglasno sprejeli sklep, s katerim so potrdili 
predlog o višini povprečnine za prihodnji dve leti. 
1. julija 2021 smo na Združenju občin Slovenije, s strani 
Ministrstva za finance, prejeli predlog izračuna stroškov 
za financiranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023. S 
predlaganim načinom izračuna stroškov se nismo in se ne 
strinjamo. Ta namreč ne zajema dejanskih stroškov dela, 
temveč povprečje zadnjih štirih let, kar ustvari popačeno 
sliko realnega stanja. Zato smo opravili analizo stroškov 
dela občin in občinskih posrednih proračunskih uporab-
nikov in tako na podlagi natančnih izračunov za leto 2022 
predlagali povprečnino v višini 661,67€, za leto 2023 pa 
v višini 670,97€. 

DOPISNA SEJA ODBORA ZDRUŽENJA 
OBČIN SLOVENIJE ZA SOCIALO, 
VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, 
ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI
Od 16. 7. 2021 do 20. 7. 2021 je potekala 3. dopisna 
seja Odbora Združenja občin Slovenije za socialo, vzgojo, 
izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, 
na dnevnem redu katere sta bila med drugim tudi predlog 
Zakona o dolgotrajni oskrbi in predlog Zakona o zagotavl-
janju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo 
v letih od 2021 do 2031. 
Na dnevnem redu seje je bil med drugim predlog Zakona 
o dolgotrajni oskrbi, Zakona o zagotavljanju finančnih 
sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 
2021 do 2031, seznanitev z aktivnostmi delovne skupine 
za spremembo 34. člena Zakona o vrtcih in druga aktualna 
vprašanja.

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/504125?disposition=attachment
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SEMINAR: NAROČILA MALE 
VREDNOSTI IN IVIDENČNA NAROČILA 
TER POSTOPKI PRAVNEGA VARSTVA V 
POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJE
1. julija 2021 smo na Združenju občin Slovenije v sode-
lovanju z Ministrstvom za javno upravo, Sektorjem za 
sistem javnega naročanja, pripravili seminar, na katerem 
je predavateljica Maja Marinček pripravila skoncentriran 
in izčrpen seminar na temo Naročil male vrednosti in 
evidenčnih naročil, saj je Zakon o javnem naročanju (ZJN-
3, Ur. l. št. 91/15 in 14/18), poleg drugih, prinesel tudi 
precej sprememb na področju  t.im. evidenčnih (minornih) 
naročil, do mejnih vrednosti za uporabo zakona) in naročil 
male vrednosti.
Udeleženci seminarja, ki izvajajo postopke javnega 
naročanja so na predavanju, z namenom, da jim olajšamo 
delo pri impelemntaciji predpisov v prakso, poslušali in 
dobili nasvete na področju spremenjene mejne vrednosti 
za uporabo zakona in uporabo postopka naročila male 
vrednosti, o načinu izvedbe postopka oddaje naročila male 
vrednosti in pravila za njegovo oddajo, vključno s pripravo 
razpisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, 
pogoji za sodelovanje, merila za oddajo, razvezni pogoj idr.) 
in obveznostmi v zvezi s preverjanjem prejetih ponudb, 
kako pripravimo naročila male vrednosti v sistemu e-JN, 
govora je bilo o načelu kratkih dobavnih verig in onačinu 
izvedbe t.im. evidenčnih naročil, torej naročil pod mejno 
vrednostjo za uporabo zakona, in obveznosti v zvezi z 
njegovo izvedbo in poročanjem, vrstah naročil, ki sodijo 
med izjeme, za katere se ne uporabljajo določbe ZJN-3,
 V drugem delu seminarja je predavateljica predstavila 
uporabo portala eRevizija in 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 in  nadaljevanje pravnega 
varstva pred DKOM. 

6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

PREDSEDNIKI ZDRUŽENJ OBČIN 
NA POGOVORU PRI PREDSEDNIKU 
DRŽAVNEGA SVETA 
6. 7. 2021 so se predsedniki vseh treh združenj občin sestali 
s predsednikom Državnega sveta RS Antonom Kovšca in z 
njim razpravljali o projektu ustanavljanja pokrajin, plačah 
občinskih funkcionarjev in o lokalnih volitvah. Predsednik 
ZOS Robert Smrdelj je poudaril, da je treba za uspešnost 
izvedbe projekta ustanavljanja pokrajin, te približat tudi 
laični javnosti.
V pogovoru o pokrajinah je predsednik Državnega sveta 
RS poudaril, da bodo mnenja lokalnih skupnosti v pro-
cesu sprejemanja pokrajinske zakonodaje upoštevana v 
največji možni meri. V mesecu septembru bodo pričeli z 
organizacijo regijskih posvetov o pokrajinah in o njihovem 
pomenu, prav tako pa bodo to predstavili vsem političnim 
strankam. Konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022 naj 
bi bil zakonodajni paket pokrajinske zakonodaje vložen 
v postopek sprejema v Državni zbor RS, sprejem pa se 
pričakuje do pomladi 2022.
Državni svet RS je prejel že veliko sklepov občinskih svetov, 
katerim je skupno to, da podpirajo ustanovitev pokrajin, 
tiste, ki pa tega še niso uspele storiti, pa je predsednik DS 
RS pozval naj to storijo, saj je glas občin izrednega pomena.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v razpravi poudaril, 
da ni dovolj, da strokovna javnost razume pomen in nujo 
ustanovitve pokrajin. Za uspešno izvedbo projekta je 
nujno, da je pomen ustanovitve pokrajin na preprost in 
razumljiv način predstavljen širši javnosti. Temu je pritrdil 
tudi predsednik DS RS.

SREČANJE PREDSEDNIKA VLADE RS Z 
ŽUPANJAMI IN ŽUPANI
7. 7. 2021 je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje predsed-
nika Vlade RS z županjami in župani slovenskih občin. 
Združenje, ki je k organizaciji srečanja pozvalo že v mesecu 
marcu letošnjega leta, pozdravlja tovrstne dogodke, saj na 
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ta način pride do pomembne izmenjave mnenj in je temelj 
dobrega sodelovanja.
Tako županje in župani kot predsednik Vlade RS in min-
istrska ekipa so enotno pozvali k cepljenju prebivalstva 
- »Cepimo se! Samo cepljenje bo omogočilo, da kot družba 
zaživimo in ohranimo zadovoljivo gospodarsko osnovo, ki 
smo jo zadržali skozi epidemijo s pomočjo protikoronskih 
ukrepov,.«
Prvi del srečanja je bil tako v znamenju spopadanja z epi-
demijo s COVID-19. Minister za zdravje Janez Poklukar 
je predstavil aktualne podatke  in spodbudil vse prisotne 
županje in župane, da prebivalce svojih lokalnih okoljih 
z organizacijo in osebnim vzorom pritegnejo k cepljenju. 
Opozoril je, da je reprodukcijski faktor v Sloveniji zaradi 
eksponentnega širjenja delte spet višji od 1 in da lahko 
četrti val preprečimo, če se cepimo sedaj, ko je čas in se 
tudi zaradi dopustov manj družimo v zaprtih prostorih.
Direktor NIJZ Milan Krek je poudaril, da podatki jasno 
kažejo, da gremo v nov val. Predstavnikom lokalnih 
skupnosti je dejal, da je treba doseči populacijo starejših 
od petdeset let. »Če kdo ne more do cepilnega mesta, 
pojdite do njih«. Izpostavil je pomen dobre koordinacije 
na lokalnem nivoju pri izvajanju cepljenja in primer dobre 
prakse v Pivki.
Minister Počivalšek se je osredotočil na gospodarski vi-
dik posledic epidemije in povedal je, da se je z vladnimi 
sistemskimi interventnimi ukrepi uspelo ohraniti živahen 
gospodarski utrip in dostojno življenje ljudi, saj je splošna 
stopnja brezposelnosti relativno nizka, napovedana gospo-
darska rast je ugodna.
Župani so pri ustvarjanju zaupanja v cepljenje izpostavljali 
vlogo stroke, še posebej pa osebnih zdravnikov. Več jih je 
predlagalo tudi, da bi moralo biti cepljenje proti covid-19 
na voljo pri osebnih zdravnikih oz. čim bližje ljudem, zato 
so pozdravili vzpostavitev mobilnih enot. Večkrat je bilo 
omenjeno, da bi bilo treba zagotoviti višjo precepljenost 
osebja, zaposlenega v zdravstvenih in socialnih zavodih, 
več županov je tudi menilo, da bi bilo treba spodbudo za 
cepljenje navezati na neko ugodnost, ki bi pripadala samo 
cepljenim. Tako so npr. omenili ugodnosti pri omejitvah 
gibanja, pogojevanja prisotnosti otrok in zaposlenih v šolah 
in vrtcih, koriščenje turističnih bonov itd.
Večkrat izpostavljena je bila tudi nujnost poenotenja poli-
tike glede cepljenja, pri čemer je predsednik vlade povedal, 
da med poslanskimi skupinami v DZ že potekajo pogovori 
o skupnem pozivu k cepljenju.

V drugem delu delovnega posveta je bil v znamenju raz-
prav o javno-finančnih in razvojnih vprašanj. Župani so 
pohvalili spremembe v smeri okrepljenega sodelovanja in 
večjega posluha za lokalna vprašanja, ki jih je ta vlada 
naredila v odnosu do občin.
Tako je predsednik vlade napovedal, da bo še v tem 
mandatu vlada poskušala urediti težave lokalnih skup-
nosti na področju plačnega sistema, minister Koritnik pa 
je poudaril, da si morajo oboji, tako vlada kot župani, 
prizadevati k dvigu sentimenta v družbi do tega vprašanja.
Minister Počivalšek je pred začetkom razprave predstavil 
nekaj podatkov o povratnih in nepovratnih sredstvih, ki 
so bila v obdobju 2016 - 2020 s strani MGRT in EU 
dodeljena občinam. Omenil je tudi dogovor za razvoj regij, 
ki spodbuja sodelovanje lokalnih skupnosti.
Župani majhnih občin so predstavnike vlade opozorili na 
različne težave pri pridobivanju evropskih sredstev zaradi 
prenizkih deležev sofinanciranja s strani države. Županje in 
žuapni pa so izpostavili tudi več drugih problematik, med 
njimi npr. ureditev problema komunalnega blata, investici-
je v šolstvo in predšolsko vzgojo, hitrost sprejemanja OPN 
in centralizacije, ki se kaže predvsem v zapiranju pošt, bank 
in matičnih uradov v podeželskih občinah. Predsednik 
vlade je v odzivu poudaril, da je decentralizacija vsekakor 
prioriteta te vlade, saj se je izseljevanje s podeželja izkazalo 
kot trajnostno nevzdržno. Minister Vrtovec je v odzivu 
na razpravo podrobneje predstavil izvajanje projekta 3. 
razvojna os, povedal, da za čim prejšnji sprejem in izvajanje 
strategije o izstopu iz premoga nujna določitev končne 
letnice (to je tudi pogoj za začetek pogajanj o investicijskih 
sredstvih za prestrukturiranje), kot alternativo pa je omenil 
izgradnjo 2. bloka nuklearke.
Minister Andrej Vizjak se je v odzivu osredotočil na problem 
komunalnega blata ter izpostavil odgovornost občinskih 
komunalnih podjetij in njihovih podizvajalcev. Povedal, 
da nekaj rešitev glede uporabe tega stranskega produkta 
čistilnih naprav v Sloveniji že imamo, v pripravi pa je 
tudi izgradnja sežigalnice (zaenkrat sta zanjo zainteresirani 
mestni občini Ljubljana in Maribor). Dotaknil se je tudi 
težav majhnih občin, ki se težko prijavljajo na (evropske) 
razpise, in poudaril, da država na tem področju – tudi 
skozi načrt za odpornost in okrevanje - že pripravlja nekaj 
rešitev (npr. priprava razpisa za sofinanciranje sistemov za 
čiščenje voda itd.).
Minister Janez Cigler Kralj je župane spomnil na trenutno 
aktualna razpisa ministrstva za delo, družino, socialne 
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zadeve in enake možnosti, tj. React in razpis za koncesije 
za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe.
Ministrica Simona Kustec je ob koncu razprave župane 
obvestila, da bo na vladi obravnavan predlog, da vlada 
podpre vse projekte v šolsko in športno infrastrukturo, ki 
so prijavili svoje projekte na razpis ministrstva, izpolnjevali 
pogoje, a zaradi velikega števila vlog niso bili izbrani.
Podporo bodo dobile tudi osnovne šole, ki se borijo z 
zadostnim številom vpisanih otrok in pa   tudi vse tiste 
srednje šole, ki so prosile za nove programe in so stro-
kovno utemeljeni, dobile odobritev s strani ministrstva. 
Ministrica Kustec je tudi povedala, da bodo šole dobile 
povrnjena finančna sredstva za pomoč pri izvajanju preh-
rane učencem in dijakom med epidemijo.
O težavah na področju črpanja evropskih sredstev je ob 
koncu posveta spregovoril minister Černač in pozval lo-
kalne skupnosti h kvalitetnejši pripravi projektov. 
Celoten povzetek srečanja je na voljo TU. 

SREČANJE VLADNE POGAJALSKE 
SKUPINE S SINDIKATI JAVNEGA 
SEKTORJA
15. julija 2021 so se sestali vladni pogajalci s sindikati 
javnega sektorja in se dogovorili, da se takoj oblikuje de-
lovna skupina glede obravnave stroškov za prevoz na delo 
in z dela, imena članov pa sindikati in vlada posredujejo 
v nekaj dneh. Dogovorjeno je bilo, da delovna skupina 
prične z delom čimprej.
Predstavljena je bila analiza dodatkov, in sicer posebne 
obremenitve v času epidemije in rizični dodatki. Skupno 
je bilo v javnem sektorju izplačanih 136 mio dodatkov. 
Analize in obdelani podatki so dostopni tudi na portalu 
plač po posameznih proračunskih uporabnikih. 
Pogajanja glede vrednosti plačilnih razredov se bodo nad-
aljevala v ,esecu septembru. Podana je bila tudi informacija, 
da gresta tako Uredba o napredovanju JU v plačne razrede 
kot Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega 
dodatka za JU v postopek vladnega sprejema.
Naslednji sestanek bo potekal v mesecu septembru 2021.

7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PRIPOMBE NA IZRAČUN POVPREČNIH 
STROŠKOV ZA FINANCIRANJE 
OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2020 IN 
2021
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posre-
dovalo mnenje na predlog izračuna stroškov za financiranje 
občinskih nalog za leti 2022 in 2023 ter predlog za ob-
likovanje povprečnine za prihodnji dve leti
Združenje občin Slovenije se s predlaganim načinom 
izračuna stroškov ne strinja. Ta ne zajema dejanskih 
stroškov dela, temveč povprečje zadnjih štirih let, kar 
ustvari popačeno sliko realnega stanja. Da je treba to 
spremeniti na Združenju občin Slovenije opozarjamo 
že vrsto let. Tako opozarjamo na problematiko zajema 
stroškov dela v izračunu povprečnih stroškov, konkretno 
stroškov dela za leto 2021, ocenjenih stroškov dela za 
leto 2022 in ocenjenih stroškov za leto 2023, ko gre za 
višino povprečnine v letu 2023. Tovrstni stroški imajo 
zelo velik vpliv na občinske proračune, niso pa realno 
zajeti v izračunih. Menimo, da je treba povečane stroške 
dela, da katerih je prišlo v letu 2021 in bo prišlo tudi v 
prihodnjih letih, opredeliti na popolnoma enak način kot 
stroške novih nalog. 
V predlogu posredovanega  izračuna stroškov za finan-
ciranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023 so povprečni 
stroški zmanjšani za naloge, katere, na podlagi Zakona o 
finančni razbremenitvi občin, prevzema država, in sicer 
v znesku 21,56€. Temu ne oporekamo, glede na zgoraj 
navedeno, pa menimo, da je treba upoštevati rast plač v 
letošnjem in prihodnjih  letih.
Združenje občin Slovenije tako, na podlagi opravljene 
analize stroškov dela  občin in občinskih posrednih 
proračunskih uporabnikov, predlaga, da se višina 
povprečnine za leto 2022 določi v višini 661,67€, za leto 
2023 pa v višini 670,97€.  

https://www.gov.si/novice/2021-07-07-poziv-lokalnih-skupnosti-in-vlade-cepimo-se/
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PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH 
(ZAgrS)
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe k predlogu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih 
skupnostih.
Med drugim smo predlagali spremembo prvega odstavka 
9. člena - »(1)	 Agrarno	 skupnost	 v	 sodnih,	 upravnih	 in	
drugih	 postopkih	 ter	 v	 razmerjih	 s	 tretjimi	 osebami	 zas-
topa	 predsednica	 ali	 predsednik	 (v	 nadaljnjem	 besedilu:	
predsednik)	 agrarne	 skupnosti	oz. zastopnik v primerih 
iz 5. odstavka 9. člena tega zakona.	Ne	glede	na	prejšnji	
stavek predsednik	agrarne	skupnosti	ne	zastopa	članov	agrarne	
skupnosti	v	poslih,	ki	se	po	davčnih predpisih	obravnavajo	
kot	posli	v	zvezi	z	opravljanjem	dejavnosti.«
Dopolnitev smo predlagali zato, ker že peti odstavek 9. 
člena Zakona o agrarnih skupnostih določa, da lahko v 
primeru nasprotja interesov, agrarno skupnost zastopa 
oseba ki jo imenuje občni zbor in to ni predsednik.
Celoten dopis s pripombami in predlogi je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
posredovalo mnenje k predlogu Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja, ki je bil 22. 6. 2021 objavljen na spletnem portalu 
eDemokracija.
Združenje občin Slovenije ne nasprotuje predlogu zakona, 
v kolikor ta ne prinaša finančnih obveznosti občin. V 
kolikor bi predlog zakona občinam nalagal nove naloge 
in finančne obveznosti, pa pripravljavca pozivamo k za-
gotovitvi finančnih sredstev.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOsk)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in 
Državnemu svetu RS posredovalo mnenje k predlogu 
Zakona o dolgotrajni oskrbi.
Tako Združenje občin Slovenije kot tudi občine spodbu-
jamo čimprejšnjo ureditev področja dolgotrajne oskrbe. 
Združenje je k pospešitvi aktivnosti na tem področju 
pozvalo že večkrat. Opozoriti bi želeli, da bi bilo treba že 
fazi oblikovanja osnutka zakona, občine in združenja občin 
aktivneje vključiti v postopke.
Veliko vprašanj in dilem je pri zagotavljanju finančnih 
sredstev za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe. Področje 
DO je treba nujno urediti, s tem se strinjamo, jasno pa je 
treba urediti tudi financiranje. Združenje občin Slovenije 
je v preteklih pripombah na predloga Zakona o dolgotrajni 
oskrbi, opozarjalo in pozivalo k pripravi jasnih finančnih 
podatkov in simulacije stroškov po posameznih občinah 
in enako pozivamo tudi sedaj.
Celotno mnenje je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH 
SREDSTEV ZA INVESTICIJE V 
SLOVENSKO ZDRAVSTVO V LETIH OD 
2021 DO 2031 (ZZSISZ)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in 
Državnemu svetu RS posredovalo mnenje k predlogu 
Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v 
slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.
Združenje občin Slovenije je že v postopku javne obrav-
nave Ministrstvu za zdravje posredovalo pripombe. Med 
drugim smo opomnili na pomen primarnega zdravstva in 
pozvali, da je treba primarnemu nivoju zdravstva nameniti 
posebno pozornost in tudi dodatna finančna sredstva. 
Višina sredstev namenjenih investicijam v primarno 
zdravstvo je absolutno prenizka in Združenje občin 
Slovenije je že v postopku javne obravnave pripravljavca za-
kona pozvalo k zvišanju sredstev vsaj za 25%, saj so potrebe 
po tovrstnih sredstvih izjemno velike. Z namenom, da bi 
prišli do konkretnejših številk, smo na Združenju občin 
Slovenije občine zaprosili za posredovanje podatkov o 
prihodnjih investicijah v primarni nivo zdravstva in prejeli 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4490
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4521
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8  VPRAŠANJA OBČIN

INTERVENTNA POMOČ GASILCEV
Vprašanje:

»Ali	ima	katera	od	občin	s	svojimi	gasilci	dogovorjeno	inter-
ventno	pomoč	kmetom,	če	uide	živina	izven	pašnika	zaradi	
divjih	zveri?	Če	da,	na	kakšen	način?	Kako	 imajo	občine	
urejen	nadzor	s	strani	občinske	uprave	nad	izvajanjem	javne	
službe,	npr.	upravljanje	z	javnim	vodovodom	itd?«	
Odgovori občin so na voljo TU.

DOLOČANJE LETNE STOPNJE 
NEPROFITNE NAJEMNINE
Vprašanje:

»Na	 spletnem	 seminarju	 »KAJ	 PRINAŠA	 NOVELA	
STANOVANJSKEGA	 ZAKONA	 OBČINAM«,	 ki	 se	 je	
odvil	10.	6.	2021,	je	bilo	rečeno,	da	občine	lahko	uravnavajo	
najemnino	 edino	 z	 zniževanjem	 letne	 stopnje	 najemnine,	
če	smatrajo,	da	bo	prišlo	do	previsokega	zvišanja	najemnin.	
Moje	vprašanje	je,	ali	so	občine	omejene	pri	zniževanju	do	
neke	minimalne	letne	stopnje	najemnine,	in	če	ja,	katera	je	
tista	minimalna	letna	stopnja,	pod	katero	se	naj	ne	bi	šlo?«
Odgovor je na voljo TU.

smo podatke 47 občin. Ti kažejo, da je prvotno predlagani 
odstotek zvišanja sredstev absolutno premajhen, saj »samo« 
teh 47 občin načrtuje investicije v višini 184.994.316,00€. 
To jasno kaže, da bi bilo treba za investicije v primarno 
zdravstvo namenitvi vsaj 200.000.000€.
Celotno mnenje k predlogu Zakona je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/VPRASANJA_OBCIN/034-10-2021-1_ZBIR_ODGOVOROV_INTERVENTNA_POMOC_GASILCI_ZIVINA_UPRAVLJANJE_Z_JAVNIM_VODOVODOM-splet.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/VPRASANJA_OBCIN/034-11-2021-1_ZBIR_ODGOVOROV_DOLOCANJE_LETNE_STOPNJE_NEPROFITNE_NAJEMNINE-SPLET.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4522
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9  VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

84. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 84. redni seji sprejela odločitev o 
povrnitvi stroškov občinam zaradi povečanega nad-
zora državne meje in odločila o prerazporeditvah in 
razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem 
proračunu. Določeno je bilo tudi besedilo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni 
asistenci in sprejeto Osmo poročilo o položaju romske 
skupnosti v Sloveniji. Vlada RS pa je sprejela tudi šest 
odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 
in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2.

Povrnitev stroškov občinam zaradi 
povečanega nadzora državne meje
Z namenom povrnitve dela stroškov, povezanih z zagot-
avljanjem varnosti prebivalcev ter s tem boljše kakovosti 
življenja in ohranjanja poseljenosti v občinah ob zunanji 
schengenski meji, vlada tem 32 občinam zagotovi sredstva 
za kritje dela stroškov, nastalih kot posledica povečanega 
nadzora državne meje zaradi nezakonitih prehodov meje.
Gre za enkratno povračilo stroškov v letu 2021, ki se izvede 
na podlagi predloženih računov in utemeljitve namenske 
porabe in drugih listinskih dokazov. Župani občin ob 
zunanji schengenski meji jih predložijo Ministrstvu za 
notranje zadeve do 30. novembra 2021. Med upravičene 
stroške sodijo stroški, nastali v letu 2021 zaradi obnove poti 
ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji 
in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nad-
zora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih 
virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, ki 
nastajajo občinam z namenom povečati varnost občanov.
Sredstva za pokrivanje obveznosti na proračunski postavki 
Povračila občinam ob zunanji schengenski meji se v letu 
2021 v višini 2,5 milijona evrov zagotovijo s prerazporedit-
vijo pravic porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva 
za notranje zadeve.

Prerazporeditve in razporeditve pravic 
porabe v letošnjem državnem proračunu
Ministrstvu za zdravje bodo razporejena sredstva splošne 
proračunske rezervacije v skupni višini 13.741.885,03 
evra, med drugim za storitve cepljenja in nabave cepiv na 
podlagi protikoronske zakonodaje ter plačilo zahtevkov na 
podlagi novele Zakona o finančni razbremenitvi občin, in 
sicer za kritje stroškov mrliško pregledne službe.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osebni asistenci
Z novelo zakona se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se 
pojavile pri izvajanju zakona. Izvajalci osebne asistence 
bodo lahko le humanitarne organizacije in invalidske or-
ganizacije s pridobljenim statusom v skladu z zakonom, 
ki ureja humanitarne organizacije, ali zakonu, ki ureja 
invalidske organizacije, ter zavodi in društva s pridobljenim 
statusom delovanja v javnem interesu na področju inva-
lidskega, socialnega varstva ali za opravljanje humanitarne 
dejavnosti na področju socialnega varstva. Izvajalci osebne 
asistence bodo morali storitev izvajati za najmanj 10 up-
orabnikov, zaposliti bodo morali tudi strokovnega vodjo. 
Sedaj so osebno asistenco izvajali izvajalci za manj kot 5 
uporabnikov.
Celoten povzetek 84. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

85. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 85. redni seji zagotovila dodatna sred-
stva za sofinanciranje vrtcev in osnovnih šol ter izdala 
Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem 
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema 
enotne vozovnice. Vlada RS je sprejela tudi Skupno 
dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja za leti 2019 in 2020 ter 
prerazporedila sredstva državnega proračuna. Prav tako 
pa je Vlada RS izdala dva odloka v zvezi z zajezitvijo 
epidemije COVID-19 in se seznanila s Poročilom o 
realizaciji sklepa vlade o izvedenih aktivnostih za lažji 
dostop prebivalcev do storitev zaupanja.

Zagotovljena dodatna sredstva za 
sofinanciranje vrtcev in osnovnih šol
Vlada RS je odločila, da se Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport zagotovijo dodatna sredstva za 
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sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v 
proračunskem obdobju 2021-2024 v višini 72,5 milijona 
evrov.
MIZŠ sredstva nameni občinam, ki so se prijavile na Razpis 
za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 
z dne 5. 2. 2021 in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz 
razpisa, vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti 
na razpisu niso bili izbrani.
MIZŠ bo v letu 2021 sredstva zagotovilo s prerazporeditvijo 
znotraj svojega finančnega načrta, za leti 2022 in 2023 pa 
se načrtuje sredstva v okviru priprave sprememb Proračuna 
RS za leto 2022 in priprave Proračuna RS za leto 2023.

Vlada prerazporedila sredstva državnega 
proračuna
Vlada je iz splošne proračunske rezervacije razporedila 
17,6 milijona evrov za zagotovitev sredstev proračunskim 
uporabnikom v skladu s 123. členom Zakona o intervent-
nih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19. Sredstva se iz državnega proračuna namenjajo 
za financiranje dodatka v javnem sektorju, in sicer za na 
podlagi zahtevkov posameznih uporabnikov, ki se nanašajo 
na mesece od januarja 2021 do aprila 2021.
Celoten povzetek 85. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

86. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 86. redni seji redni seji, 15.7.2021, 
med drugim podaljšala veljavnost odlokov v povezavi s 
COVID -19 in z uredbo določila način unovčitve bonov 
v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Na podlagi 
Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospo-
darskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, 
turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko 
informacijskega sistema Finančne uprave Republike 
Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence 
bonov, bo vsak polnoleten državljan Republike 
Slovenije prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak ml-
adoleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani 
bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, 
restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na 
koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku 
športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obis-
kali zabaviščne parke in smučarske centre, in sicer do 
konca leta 2021. Postopek unovčitve bonov bo zelo 
podoben unovčitvi lanskoletnih bonov, bone bodo 
tisti državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, 

lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku – seveda 
za namen, za katerega so bili boni izdani. Seznanila 
se je s Poročilom o razpoložljivih sredstvih evropske 
kohezijske politike 2014–2020, sprejela je Sklep o 
določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih 
sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih 
pokopališč za obdobje do 30. junija 2022.

Uredba o načinu unovčitve bona za 
izboljšanje gospodarskega položaja na 
področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, 
športu in kulturi, povračilu sredstev preko 
informacijskega sistema Finančne uprave 
Republike Slovenije ter načinu vodenja in 
upravljanja evidence bonov
Boni se unovčujejo z namenom odprave posledic epidemije 
in sledijo določbam Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epi-
demije COVID-19. Vsak polnoleten državljan Republike 
Slovenije bo prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak mlad-
oleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani bodo 
bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah 
in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu 
športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si 
bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske 
centre, in sicer do konca leta 2021.
Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi 
lanskoletnih bonov, bone bodo tisti državljani, ki lans-
koletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali 
pri istem ponudniku – seveda za namen, za katerega so 
bili boni izdani.
Celoten povzetek 86. redne seje Vlade RS je na voljo  TU.

87. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 87. redni seji med drugim podaljšala 
veljavnost večine odlokov v povezavi s COVID-19 in v 
njih organizatorjem prireditev, shodov in športnih tek-
movanj ter ponudnikom storitev in blaga na področju 
voznikov in vozil v Sloveniji in upravljavcem žičniških 
naprav in njim pripadajočih smučarskih prog, naložila 
preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pri udeležencih. 
Med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez 
pogoja PCT je dodala čezmejne delovne migrante, ki 
živijo največ 10 kilometrov zračne razdalje od meje s 
sosednjo državo. Vlada je tudi ustanovila Službo vlade 
za digitalno preobrazbo, sprejela spremembo Uredbe 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/85._REDNA_SEJA_VLADE_RS_8.7.2021.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/86._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15.7.2021.pdf
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o zelenem javnem naročanju in sprejela dopolnitve 
Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega 
dodatka za javne uslužbence.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o kriterijih 
za določitev višine položajnega dodatka za 
javne uslužbence 
S predlagano dopolnitvijo Uredbe se položajni dodatek za 
poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi 
poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega 
sporazuma z dne 5. 1. 2018, ki v IV. točki določa, da 
Ministrstvo za obrambo sprejme zavezo, da bo vodilo 
in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb 
nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva, 
prav tako pa bo pripravilo ustrezen predlog spremembe 
Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka.
Celoten povzetek 87. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

233. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 233. dopisni seji sprejela Uredbo o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja.
Na novo se določa višina, do katere se povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela ter višina plačila vajencem za 
obvezno praktično delo ne vštevata v davčno osnovo.
Z uredbo se obravnava problematika povračil stroškov 
prevoza na delo in z dela glede na spremenjen nivo pravic 
zaposlenih v javnem sektorju na podlagi Dogovora o 
odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in 
drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega 
dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za 
letni dopust za leto 2021 in na tej podlagi sklenjenih 
aneksov kolektivnih pogodb v javnem sektorju.

234. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 234. dopisni seji izdala spremembo 
Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov.
Z odlokom se spreminja čas veljavnosti testa, ki ga morajo 
predložiti športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo 
tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri 

izvedbi tekmovanj, in gledalci, da se tekmovanj lahko 
udeležijo. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z 
metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenski 
test, ne sme biti starejši od 48 ur. V sdaj veljavnem odloku 
je določena veljavnost 72 ur.
Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 18. julija 
2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu RS.

235. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 235. dopisni seji izdala tri odloke v zvezi 
z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sprejela odločitev 
o ponovni vzpostavitvi klicnega centra za informacije 
o novem koronavirusu.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Ključne novosti:
•	 ukinitev seznamov držav,
•	 izenačitev pogoje se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse 

velja pogoj PCT,
•	 dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid 

potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
•	 ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez na-

potitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za 
dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu 
starša oziroma skrbnika.

Ponovna vzpostavitev klicnega centra za 
informacije o novem koronavirusu
Vlada RS je odločila, da zaradi slabšanja epidemiološke 
slike in velikega povpraševanja po informacijah, povezanih 
z ukrepi za zajezitev širjenja novega koronvirusa, z 12. juli-
jem 2021 ponovno vzpostavlja klicni center za informacije 
o novem koronavirusu.
Celoten povzetek 235. dopisne seje Vlade RS je na 
voljo TU.

236. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 236. dopisni seji določila besedilo 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o orožju in sprejela Dopolnjen predlog 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/87._REDNA_SEJA_VLADE_RS_22.7.2021.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/235._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_9.7.2021.pdf
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Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pravilih cestnega prometa.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o orožju
Državni zbor je na seji 9. julija 2021 sprejel sklep, da 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
orožju za tretjo obravnavo pripravi vlada. Predlog zakona 
za tretjo obravnavo je pripravljen na podlagi pregleda 
sprejetih amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-
1C), druga obravnava, in pregleda členov, h katerim so 
bili amandmaji sprejeti.

Dopolnjen predlog Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega 
prometa
Vlada je skladno s sklepom Državnega zbora Republike 
Slovenije, sprejetim na 24. redni seji dne 9. julija 2021, po 
obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o pravilih cestnega prometa – druga obravnava 
z dne 12. 7. 2021, pripravila besedilo Dopolnjenega 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pravilih cestnega prometa za tretjo obravnavo. V besedilo 
Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o pravilih cestnega prometa je vključen 
sprejet amandma k 16. členu Dopolnjenega predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa – druga obravnava.

238. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 238. dopisni seji izdala Uredbo o spre-
membah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela ne všteva v davčno osnovo, se vrača na višino 
0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim 
prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala 
pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli 
možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante.
Jasneje se določa minimalna višina povračila stroška pre-
voza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo, ter 
poenostavlja določanje neobdavčene višine pri posamez-
nem delojemalcu. Odpravlja se določanje neobdavčene 
minimalne višine z upoštevanjem prisotnosti na delu 

v posameznem mesecu. Odpravlja se tudi določanje 
neobdavčenega dela v višini imenske neprenosne mesečne 
vozovnice (javni prevoz) ob predložitvi dokazila o nakupu 
te vozovnice.
Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in 
z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja, pod pogoji iz prvega odstavka 3. člena uredbe, 
najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila 
višina neobdavčenega dela, določena z upoštevanjem 
prvega odstavka 3. člena (razdalje in vrednosti 0,18 
evra na kilometer), nižja. Navedena višina je določena z 
upoštevanjem imenske neprenosne mesečne vozovnice ali 
več vozovnic, potrebnih za prihod na delo in z dela, pri 
kateri je neobdavčena višina povračil stroškov prevoza na 
delo in z dela določena po splošnem pravilu iz prvega 
odstavka 3. člena uredbe (kilometrina za cel mesec dela ob 
upoštevanju povprečnih mesečnih delovnih dni v letu, in 
sicer 18 delovnih dni v mesecu) v splošnem višja, kot če bi 
se upoštevala cena imenske neprenosne mesečne vozovnice, 
ki je določena na podlagi tarife prevoznin po Uredbi o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski 
prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji 
te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter 
še dvakratnika tovrstne vozovnice za mestni promet. Pri 
določitvi te višine je upoštevan primer, ko delojemalec za 
prihod na delo potrebuje mesečno vozovnico za mestni 
promet v mestu običajnega prebivališča (40 evrov), za mes-
tni promet v mestu opravljanja dela (40 evrov) ter v javnem 
linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu 
(60 evrov, kjer gre za neprenosno imensko mesečno vo-
zovnico za razdaljo nad 10 do 15 kilometrov, kjer je višina 
kilometrine za to razdaljo ob upoštevanju 18 delovnih dni 
v mesecu že višja od cene navedene vozovnice). S tem se 
bistveno poenostavi sistem in vzpostavi večjo gotovost in 
pravno varnost delodajalcev in delojemalcev.
Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za 
prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka 
iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 evrov, sta vsaj 
en dan prisotnosti na delu in vsaj en kilometer oddaljenosti 
od kraja običajnega prebivališča delojemalca do delovnega 
mesta.
Uredba se začne uporabljati za povračila potnih stroškov 
za mesec julij 2021 za delojemalce, na katere se nanaša 
dogovor med delodajalci in sindikati javnega sektorja, in 
za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale 
delojemalce za mesec september 2021.
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240. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada Republike Slovenije je na 240. dopisni seji 
sprejela novelo uredbe o organih v sestavi ministrstev, 
mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o razglasitvi 
epidemije, ukrepov Zakona o nalezljivih boleznih in 
Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa.

Dopolnitev Uredbe o organih v sestavi 
ministrstev 
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o in-
formacijski varnosti je v prehodni določbi uredil 
spremembo Uredbe o organih v sestavi ministrstev in 
sicer v roku treh mesecev od njegove uveljavitve zaradi 
prenosa delovnega področja Uprave Republike Slovenije 
za informacijsko varnost na novo vladno službo.   
Posledično je potrebno uskladiti Uredbo o organih v sestavi 
ministrstev tako, da se ukine Uprava Republike Slovenije 
za informacijsko varnost, opravljanje inšpekcijskega nazora 
nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij in inšpekcijskega nadzora na področju 
elektronske identifikacije pa bo še naprej opravljal organ v 
Ministrstvu za javno upravo, kot ministrstvu, pristojnem za 
informacijsko družbo, in sicer Inšpektorat za javni sektor.

Mnenje glede ocene ustavnosti Odloka o 
razglasitvi epidemije, ukrepov Zakona o 
nalezljivih boleznih in Odredbe o izvajanju 
posebnega presejalnega programa
Vlada Republike Slovenije je 17. junija 2021 od Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije v mnenje prejela pobudo za 
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Prav 
tako je isto pobudo prejela od Državnega zbora z zaprosi-
lom, da se do pobude opredeli predvsem z vidika izvršilne 
veje oblasti. Ministrstvo za zdravje je od Ustavnega sodišča 
prav tako prejelo poziv, da se opredeli do pobude.
Celoten povzetek 240. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

241. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 241. dopisni seji izdala Uredbo o iz-
vajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2, ki prinaša spremembe 
pri izvajanju hitrih antigenskih testov na COVID-19. 
Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na 
virus SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, 

ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene 
proti COVID-19, in sicer za:
•	 osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim 

delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna 
nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih 
storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, os-
ebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih 
domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, 
integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,

•	 osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo 
cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega 
odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije. Presejalni program se izvaja, dokler ni dosežen 
zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito 
zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2. Minister izvajanje 
posameznega presejalnega programa od zadostnem odstot-
ku precepljenosti prebivalstva spremeni oziroma ukine.
Za učence in dijake izvaja samotestiranje s hitrim antigen-
skim testom tako, da testirana oseba sama opravi odvzem 
brisa in odčita rezultat. Samotestiranje se opravi s testom 
HAG, ki izpolnjuje zahteve za dajanje na trg oziroma v 
uporabo v Republiki Sloveniji za namen samotestiranja 
v skladu s predpisom, ki ureja medicinske pripomočke. 
Način izvajanja samotestiranja natančneje določi minister 
v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje.
Zdravstvene storitve, ki jih opravijo izvajalci posebnih 
programov, obsegajo:
•	 odvzem brisa, 
•	 izvedbo mikrobiološke preiskave, 
•	 obveščanje testirane osebe o izvidu mikrobiološke 

preiskave,
•	 pošiljanje izvida in spremljajočih podatkov v Centralni 

register podatkov o pacientu (CRPP).
Mikrobiološka preiskava se opravi s testom HAG, ki je 
na skupnem seznamu testov HAG za COVID-19, ki ga 
določi Odbor za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji. 
Skupni seznam testov HAG iz prejšnjega stavka objavi 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni 
strani.
O izvidu mikrobiološke preiskave je testirana oseba 
obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko 
mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/240._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_17.7.2021.pdf
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Izvajalec programa izvid mikrobiološke preiskave takoj 
po opravljeni preiskavi pošlje v CRPP. Podatek o izvidu 
mikrobiološke preiskave se obdeluje v CRPP, podatek o 
pozitivnem izvidu pa tudi v zbirki »Evidenca nalezljivih 
bolezni«, ki ju upravlja NIJZ v skladu z zakonom, ki ureja 
zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
Izvajalec programa lahko obračuna le storitve presejalnega 
programa, opravljenega za osebe:
•	 osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim 

delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna 
nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih 
storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, os-
ebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih 
domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, 
integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,

•	 osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo 
cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške:
•	 odvzema brisov,
•	 izvedbe mikrobioloških preiskav,
•	 obveščanja pacienta o izvidu mikrobiološke preiskave,
•	 testa HAG,
•	 informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških 

preiskav, posredovanja izvidov v CRPP in obračuna 
iz prejšnjega odstavka.

Minister določi najvišjo višino povračila za posamezno 
vrsto zdravstvene storitve in način izstavitve zahtevkov za 
povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni 
strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Kadar izvajalec 
programov opravlja teste HAG za samoplačnike, cena sto-
ritve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa 
navedeni sklep.
Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa 
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za 
osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in Odredba o 
izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje 
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki 
izvajajo socialno varstvene storitve in programe se uskladita 
s to uredbo najpozneje do 23. avgusta 2021.
Uredba	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Uradnem	
listu	Republike	Slovenije,	uporabljati	pa	se	začne	23.	avgusta	
2021.

243. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 243. dopisni seji sprejela novelo Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 
plač v javnem sektorju. 
S predlaganimi dopolnitvami se Uredba o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju usklajuje z Zakonom o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva (ZNUPZ), ki je med drugim določil 
tri nove dodatke, zato se v tej zvezi v Uredbi določajo nove 
šifre izplačila.
Gre za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem, 
ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 
visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti in ravnateljem 
vrtcev in šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami.
Drugi je dodatek za izbiro specializacije iz družinske 
medicine, za katerega ZNUPZ določa, da so zdravniki, 
ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine 
na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za 
izvajalca v letih 2021 in 2022, upravičeni do dodatka 
za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 
odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta.
Tretji pa je dodatek za nevarnost in posebne obremenitve 
v času epidemije COVID-19 funkcionarjem plačne pod-
skupine A5 iz Priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS), županom in podžupanom, ki funkcijo 
opravljajo nepoklicno, direktorjem občinskih uprav in 
načelnikom upravnih enot.

245. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 245. dopisni seji izdala Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obv-
ladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter Odlok o 
spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi 
Zakona o nalezljivih boleznih.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste 
(test HAG) priznava Republika Slovenija, je dodana Bosna 
in Hercegovina.
Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG 
iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku. 
Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni 
navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse 
naslednje pogoje:
•	 vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test 

HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schen-
genskega območja: ime, priimek, enoznačni identifika-
tor osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, 
številka potne listine ali drugega dokumenta države, 
datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke 
o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), 
podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila,

•	 je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in 
tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom 
evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), 
in - omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti 
in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Odlok	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	uradnem	listu	
in	velja	do	vključno	8.	avgusta	2021. 

Odlok o spremembah določenih odlokov, 
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih
S predlaganim 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 8. avgusta 2021 podaljša sledeče 
odloke:
•	 Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
•	 Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 

programov,
•	 Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev 

končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
•	 Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 

verske svobode v Republiki Sloveniji,

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

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

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

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

•	 Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.
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10  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

24. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 24. 
redni seji, ki je potekala od 5. do 15. julija 2021, 
sprejeli predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva in predlog Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic 
epidemije COVID-19. Za predlog Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih pa 
so poslanci na ponovnem glasovanj, po izglasovanem 
vetu Državnega sveta RS, odločili, da je nekatere kritike 
in pomisleke o noveli še smiselno preučiti in pripraviti 
novo besedilo, in ga bodo obravnavali v jesenskem roku.

Zakon o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva (ZNUPZ)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 24. redni 
seji DZ RS s 47 glasovi za in 25 proti sprejeli Zakon 
o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki 
med drugim v 42. členu določa dodatek za nevarnost in 
posebne obremenitve v času epidemije COVID-19, v višini 
200€ mesečno, za župane in podžupane (tudi nepoklicne), 
direktorje občinskih uprav in načelnike upravnih enot.
Zahtevki za izplačilo sredstev, za obdobje od 19. 10. 2020 
do 15. 6. 2021, se bodo lahko vložili najkasneje do 31. 7. 
2021 na Ministrstvo za finance, ki bo tudi določilo način 
izstavitve zahtevkov in roke izplačil.
Prav tako pa zakon v 18. členu  določa, da dodatek za 
delo v rizičnih razmerah, v višini 400€ mesečno, prejmejo 
tudi ravnatelji vrtcev in šol, ki so v drugem valu epidemije 
COVID-19 izvajali nujno varstvo otrok in učencev in 
ravnateljem zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami.
V 24. členu pa zakon naslavlja tudi problematiko družinskih 
zdravnikov, in sicer določa dodatek za izbiro specializacije 
iz družinske medicine v višini 20% urne postavke osnovne 
plače specializanta.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč 
gospodarstvu in turizmu pri omilitvi 
posledic epidemije covid-19 
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 47 glasovi 
za in osmimi proti sprejeli Zakon o interventnih ukrepih 
za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic 
epidemije COVID-19 (ZIUPGT). Za izvedbo ukrepov je 
v državnem proračunu zagotovljenih skoraj 244 milijonov 
evrov.
Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu 
in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19:
•	 podaljšanje ukrepa subvencioniranja skrajšanega 

delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija 
do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja do 
konca leta.

•	 novi boni za vse državljane za koriščenje storitev v 
gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo 
vsi državljani in sicer v višini 100€ za odrasle osebe in 
50€ za mladoletne osebe;

•	 sprememba pogojev za unovčenje lanskih turističnih 
bonov, in sicer na način, da jih državljani lahko 
unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev 
in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu;

•	 državna pomoč v obliki financiranja regresa za letni 
dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega;

•	 povračilo stroškov industriji srečanj ter denarnega 
povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski 
in avdiovizualni industriji;

•	 imetniki pravice za vodo za namen kopališč bodo 
oproščeni plačila povračila za prvo polovico tega 
leta (kopališča so bila večino časa zaprta, nekaj časa pa 
so bila na voljo zgolj gostom namestitvenih kapacitet, 
v okviru katerih nekatera kopališča delujejo);

•	 pomoč upravljalcem žičniških naprav, ki jim bo 
pripadlo povračilo izpada prihodkov od prodanih 
vozovnic v višini 40 % in fiksna nadomestila za nova 
smučišča med 500 in 1.600 evrov.

Celoten povzetek 24. redne seje Državnega zbora RS je 
na voljo TU.

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/dfa47604123a5b0c03d7cb647295749ed94543aab89682ccff5d43d219e5641a
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/dfa47604123a5b0c03d7cb647295749ed94543aab89682ccff5d43d219e5641a
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_DRZAVNEGA_ZBORA_RS/24._REDNA_SEJA_DZ_RS_5.-15.7.2021.pdf
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11  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

25. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državne svetnice in državni svetniki so na 25. izredni 
seji Državnega sveta RS, ki je potekala 11. 7. 2021, 
niso pa izglasovali veta na zakon o nujnih ukrepih v 
zdravstvu.  Prav tako pa so odločali kar o treh  predlogih 
za odložilni veto, in sicer na Zakon o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva (ZNUPZ), na Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) 
in na Zakon o  interventnih ukrepih za pomoč gos-
podarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije 
COVID-19  (ZIUPGT).

Odložilni veto na novelo zakona o nalezljivih 
boleznih
Državne svetnice in državni svetniki so 18 glasovi za in 13 
proti izglasovali odložilni veti na novelo Zakona o nale-
zljivih boleznih, s katero je želela vlada uresničiti odločbo  
ustavnega sodišča, da so nekateri deli zakona, povezani z 
ukrepi ob epidemiji, neustavni.

Odložilni veto na Zakon o nujnih ukrepih v 
zdravstvu
Državne svetnice in državni svetniki, z 10 glasovi za in 
19 proti, niso podprli odložilnega veta na zakon o nu-
jnih ukrepih na področju zdravstva. Zakon med drugim 
prinaša finančno spodbudo za specializante družinske 
medicine, financiranje 30  dodatnih specializacij iz klinične 
psihologije, prav tako pa podaljšuje nacionalni razpis za 
izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi v leto 
2022, na katerega se bodo lahko prijavili vsi  izvajalci, ki 
izpolnjujejo pogoje. Poleg ukrepov zdravstva zakon prinaša 
še dodatke za župane,  podžupane, direktorje občinskih 
uprav in ravnatelje ter daje podlago za podaljšanje ukrepa  
nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na 
domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 
1. julija do 31. decembra.
Celotne povzetek 25. izredne seje Državnega sveta RS je 
na voljo TU.

12  NOVICE ZDRUŽENJA

PROJEKT PILOT MOP ZA BOLJŠE 
PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Na Ministrstvu za okolje in prostor so zagnali projekt Pilot 
MOP, katerega namen je vzpostaviti pogoje za uspešno 
implementacijo novosti na področju prostorske in grad-
bene zakonodaje, nadgraditi sodelovanje med državo in 
lokalnimi skupnostmi ter spodbuditi občine in razvojne 
regije k povezovanju prostorskih podatkov.
Cilj projekta je tudi pripraviti osnovo za izvajanje projektov 
s področja prostorskega načrtovanja in graditve, ki bi se 
financirali iz evropskih sredstev v okviru nacionalnega 
Načrta za okrevanje in odpornost ter večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021-2027.
Testne preveritve se bodo izvajale na območjih izbranih 
občin in razvojnih regij, in sicer v okviru štirih vsebinskih 
in enega organizacijsko-podpornega področja. Ta so zago-
tovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja 
na regionalni ravni in za urejanja prostora na lokalni ravni, 
vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč na lokalni ravni 
in ukrepi zemljiške politike, infrastruktura za prostorske 
informacije na lokalni, regionalni in državni ravni ter 
projektna pisarna za organizacijsko in strokovno podporo. 
Ministrstvo je projekt začelo izvajati spomladi, predviden 
zaključek je konec prihodnjega leta. Konec junija so 
zaključili prvo od štirih delovnih faz projekta, ki je bila 
namenjena predvsem pripravi osnutkov predvidenih 
metodologij. V okviru projekta bodo pripravili metodologi-
je oz. priporočila, izvedeno bo testiranje metodologij oz. 
priporočil ter prikaz primerov dobrih praks.

SLOVENSKI NAČRT ZA OKREVANJE 
IN ODPORNOST ZELENA LUČ 
SLOVENSKEMU NAČRTU ZA 
OKREVANJE IN ODPORNOST
Konec meseca julija je, na neformalni videokonferenci 
ministrov za ekonomske in finančne zadeve, slovenski načrt 
za okrevanje in odpornost prejel zeleno luč. Ministri za 
ekonomske in finančne zadeve so potrdili pozitivne ocene 
Evropske komisije za drugi paket nacionalnih načrtov 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_DRZAVNEGA_SVETA_RS/25._IZREDNA_SEJA_DS_RS_12.7.2021.pdf
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za okrevanje in odpornost. Poleg slovenskega načrta so 
ministri obravnavali še ciprski, hrvaški in litovski načrt.
V slovenskem načrtu je  predvideno povečanje javnih 
investicij in sprejem reform, ki naslavljajo ključne dolgotra-
jne izzive. Investicije so osredotočene predvsem za zelene 
(42,2 % sredstev) in digitalne projekte (21,2 % sredstev). 
Načrt bo spodbudil tudi zasebni sektor, da naložbe usmeri 
v tehnološke spremembe in upošteva tudi okoljske cilje. 
Strukturne spremembe in ukrepi iz načrta se osredotočajo 
predvsem na izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, 
zdravstvenim sistemom, debirokratizacijo in trgom dela. S 
temi ukrepi želi Slovenija povečati odpornost na morebitne 
prihodnje šoke. Z izboljšanjem zdravstvene in socialne 
oskrbe ter z investicijami v pomembno fizično in digitalno 
infrastrukturo bomo zagotovili stabilno gospodarsko rast 
na srednji rok in povečali odpornost. 
Sredstva, ki jih bo Slovenija prejela v okviru načrta za 
okrevanje in odpornost bodo prispevala tudi k izboljšanju 
konkurenčnosti ter prispevala k večji produktivnosti. 
Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se s potrdit-
vijo pričenja, bo potekalo v pristojnosti Ministrstva za 
finance.

OBJAVLJEN RAZPIS ZA PROGRAM LIFE 
ZA LETO 2021
Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za 
leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov 
evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska 
raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, 
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter 
prehod na čisto energijo.
Dokumentacijo je na voljo na spletni strani evropske 
agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA in 
na portalu Funding & tender opportunities. Razpis v 
primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, 
zato vsem potencialnim prijaviteljem priporočamo, da ga 
natančno preberejo.
Prijavitelji, ki nameravajo v letošnjem letu prijaviti pro-
jekt, se lahko po pomoč obrnejo na nacionalne kontaktne 
točke za program LIFE program v Sloveniji ali pišejo na 
elektronski naslov life.mop@gov.si.
Program LIFE, ki se je začel leta 1992, je edini instrument 
financiranja na ravni EU, ki je posvečen izključno okoljs-
kim in podnebnim ciljem. Splošni cilj programa LIFE 
za obdobje 2021–2027 je prispevati k premiku na čisto, 

krožno, energijsko učinkovito in podnebno nevtralno gos-
podarstvo, ki bo odporno proti podnebnim spremembam, 
med drugim s prehodom na čisto energijo, varovati in 
izboljšati kakovost okolja ter zaustaviti in preobrniti trend 
izgube biotske raznovrstnosti. Iz programa LIFE je bilo do 
sedaj sofinanciranih več kot 5000 projektov.

ODOBRENIH 253 MILIJONOV EVROV 
EVROPSKIH SREDSTEV IZ POBUDE 
REACT-EU
2. julija 2021 je bila sprejeta sprememba Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-
2020 (OP), verzija 6.0, in s tem tudi potrditev vsebin za 
prvo alokacijo sredstev iz pobude React-EU.
Sprejeta sprememba v OP prinaša dodatnih 253 milijonov 
evrov v okviru prve tranše za React-EU. 
Odobrena so sredstva že za šest različnih projektov v prvi 
polovici leta 2021. Februarja 2021 je v okviru React-EU 
Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,6 milijona 
evrov za projekt »COVID19 - Preselitev Oddelka za 
pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor«, marca 2021 
4,5 milijona evrov za projekt »COVID19 – Ureditev 
prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne 
bolnišnice Ljubljana«, v začetku maja 2021 1,5 milijona 
evrov za projekt »COVID19 - informacijska podpora 
naročanju (na cepljenje) na primarni ravni«, konec maja 
2021 93 milijonov evrov za »Javni razpis za sofinanciranje 
vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev 
institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizaci-
jo«, v sredini junija 2021 pa 30 milijonov evrov za javni 
razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 
React EU)« in 50 milijonov evrov za projekt »COVID19 
– Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«.

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:life.mop@gov.si
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13  KORISTNE INFORMACIJE

POJASNILO MJU - UREDBA 
O SPREMEMBAH UREDBE 
O NAPREDOVANJU JAVNIH 
USLUŽBENCEV V PLAČNE RAZREDE 
IN UREDBA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVAH UREDBE O ENOTNI 
METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA 
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU
Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo obvestilo 
o objavi dveh uredb, in sicer:
1. Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju 

javnih uslužbencev v plačne razrede vsebuje nekat-
ere spremembe rokov pri izvedbi postopka prever-
janja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih 
uslužbencev v plačne razrede.

2. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 
izplačilo plač v javnem sektorju se je uskladila z 
Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva, 
ki je določil tri nove dodatke in za namen izplačila 
novih dodatkov se v Uredbi določajo nove šifre izplačil, 
in sicer dodatek za:

•	 delo v rizičnih razmerah direktorjem, ki opravljajo 
delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega 
šolstva in v raziskovalni dejavnosti in ravnateljem 
vrtcev in šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;

•	 izbiro specializacije iz družinske medicine;
•	 nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 

COVID-19 funkcionarjem plačne podskupine A5 
iz Priloge 3 ZSPJS, županom in podžupanom, ki 
funkcijo opravljajo nepoklicno, direktorjem občinskih 
uprav in načelnikom upravnih enot

Celotno pojasnilo je na voljo TU.

V JESENI DVA NOVA POZIVA ZA 
SPODBUDE ZA GRADNJO SKORAJ 
NIČENERGIJSKIH STAVB 
Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za 
dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj 
ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim 
osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in 
pravnim osebam (gospodarstvu).
V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spre-
membe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je 
Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energi-
jsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov. 
Tehnične zahteve v javnih pozivih bodo večinoma enake, 
kot si bile že v predhodnih javnih pozivih. Do nepovratnih 
sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo gradnjo šele začeli, 
pa tudi tisti, ki so gradnjo že začeli, in sicer po 1. januarju 
2021. To bodo izkazovali z računi za opravljena dela, 
izvedena po tem datumu.
Višina nepovratne spodbude bo tako kot do zdaj določena 
glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje, 
način gradnje in vrsto vgrajenega toplotnoizolacijskega 
materiala ter glede na kondicionirano površino stavbe. 
Za občane in občine bo spodbuda ostala nespremenjena 
kot v javnih pozivih iz avgusta 2019, za pravne osebe pa 
bo na novo opredeljena.
Za spodbujanje novih naložb v gradnjo ali nakup skoraj 
ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stav, za 
celovito prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb 
in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj 
ničenergijskih tri- ali večstanovanjskih stavbah bo namen-
jenih 6 milijonov evrov. Občanom bo na voljo tudi kredit 
z obrestno mero trimesečni Euribor +1,3 % in odplačilno 
dobo do 20 let.
Občinam bodo namenjene spodbude za gradnjo skoraj 
ničenergijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe 
splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in raz-
vedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje 
in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo, 
za šport, in tako dalje), ter za gradnjo stavb za posebne 
družbene skupine (domovi za starejše osebe, dijaški, 
študentski in materinski domovi in podobno) in stavbe 
javne uprave (občine, krajevni uradi). Spodbude bodo na 
voljo tudi za novogradnje skoraj ničenergijskih stavb v lasti 
in uporabi pravnih oseb.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/POJASNILA_MINISTRSTEV/Pojasnilo_-_napredovanje__metodolog_P.pdf
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Za novogradnjo stavb v lasti občin in pravnih oseb bo 
namenjenih 16,7 milijona evrov. Do spodbude bodo 
upravičeni vsi vlagatelji, ki bodo investitorji in lastniki 
nepremičnin ter so gradnjo začeli v letu 2021. Občinam 
in pravnim osebam bodo na voljo tudi krediti po obrestni 
meri trimesečni Euribor +0 % z odplačilno dobo do 15 let.

8.000 GOSPODINJSTEV IZ 29 OBČIN 
KONČNO DO ŠIROKOPASOVNE 
INFRASTRUKTURE
Ministrstvo za javno upravo je sporočilo, da je v ok-
viru prvega odpiranja javnega razpisa za gradnjo odprte 
širokopasovne infrastrukture je bilo dodeljenih dobrih 
17,5 mio € javnih sredstev za skoraj 8.000 gospodinjstev 
iz skupno 29 slovenskih občin. Trije izbrani operaterji so 
prejeli sklepe, ki so osnova za sklenitev pogodb, po podpisu 
katerih se bo delo lahko začelo.
Gospodinjstva iz skupno 29 občin (Luče, Brežice, Rečica 
ob Savinji, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Izola, Preddvor, 
Cerklje na Gorenjskem, Osilnica, Idrija, Kamnik, Koper, 
Moravče, Zagorje ob Savi, Brda, Hrastnik, Kostanjevica 
na Krki, Kostel, Ivančna Gorica, Lukovica, Radeče, 
Šmartno pri Litiji, Piran, Škocjan, Kanal, Ribnica, Žiri 
in Sodražica), ki doslej niso imela širokopasovne povezave 
in kjer ni bilo tržnega interesa za izgradnjo širokopasovne 
infrastrukture, bodo to infrastrukturo kmalu dobile in s 
tem tudi možnost izkoriščanja številnih priložnosti, ki jih 
omogočajo sodobne digitalne tehnologije. 
Na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 
5« je v roku na MJU prispelo 51 vlog štirih prijaviteljev.  
Širokopasovni dostop do interneta prinaša pozitivne 
družbeno-ekonomske učinke za državo in državljane/
ke. Na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren 
razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost 
vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Odpira 
mu nove priložnosti tako na poslovnem kot tudi v zaseb-
nem in javnem življenju: učenje, zaposlitev, dostop do 
javnih informacij in storitev, dostop do raznih vsebin in 
socialnih omrežij, povečanje produktivnosti, oblikovanje 
inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, 
učinkovitejšo komunikacijo in podobno. 
Tudi kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da je povezljivost 
za ljudi in podjetja v EU bistvena. Elektronska komuni-
kacijska omrežja, zlasti zelo visokozmogljiva omrežja, so 

imela ključno vlogo pri odzivu na krizo, saj so omogočila 
delo, šolanje, zdravstvo ter osebno komunikacijo in raz-
vedrilo na daljavo. 
Vlada RS se zaveda pomena širokopasovnih povezav in že 
od leta 2007 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Evropskega sklada za razvoj podeželja sofinancira gradnjo 
odprtih širokopasovnih omrežij na belih lisah – to je za tista 
gospodinjstva, za katera zasebni investitorji – operaterji 
elektronskih komunikacij – nimajo interesa za gradnjo 
omrežja v naslednjih treh letih. 
Na ravni Evropske unije je dostop do interneta pomemben 
cilj. V strateškem dokumentu z naslovom Povezljivost za 
konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni 
družbi naproti (COM(2016) 587 final, 14. 9. 2016) je 
postavljen strateški cilji EU za leto 2025:
•	 gigabitna povezljivost za vse glavne spodbujevalce 

socialno-ekonomskega razvoja, kot so šole, prometna 
vozlišča in glavni izvajalci javnih storitev ter digitalno 
intenzivna podjetja;

•	 neprekinjena pokritost z omrežji 5G za vsa mes-
tna območja in vse glavne prizemne prometne poti 
(vmesni cilj 2020: 5G celovita komercialna storitev v 
vsaj enem večjem mestu v državi članici);

•	 dostop do internetne povezljivosti vsaj 100 Mb/s, ki 
se lahko nadgradi v gigabitno hitrost, za vsa evropska 
gospodinjstva na podeželju ali v mestih. 

Stanje v Sloveniji se sicer izboljšuje. Iz podatkov Agencije 
Republike Slovenije za komunikacijska omrežja in sto-
ritve je razvidno naslednje:
•	 z leti vse bolj prevladujejo tehnologije, ki omogočajo 

višje hitrosti dostopa do interneta. Tako se povečuje 
delež optike do doma in uporaba tehnologije, ki 
omogoča na kabelskih omrežjih višje hitrosti dostopa 
(DOCSIS 3.0), ki sta postali povsem prevladujoči 
tehnologiji;

•	 število kakovostnejših (NGA priključkov – dos-
topov nove generacije) narašča v skladu z razvojem in 
potrebami trga. Tako je že več kot 600 tisoč aktivnih 
dostopov do fiksnega širokopasovnega interneta, od 
tega jih ima le nekaj več kot 100 tisoč manj zmogljiv 
priključek;

•	 naraščanje deleža priključkov z višjimi hitrostmi dos-
topa, kar omogoča lažje dostopanje do zahtevnejših 
storitev elektronskih komunikacij. 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/
https://www.akos-rs.si/
https://www.akos-rs.si/
https://www.akos-rs.si/
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Slovenija napreduje počasneje od povprečja EU, tako da 
je pri merjenju Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe 
(DESI) v razvrstitvi EU držav za leto 2020, v razsežnosti 
povezljivosti nazadovala za 6 mest, z 10. na 16. mesto. Zato 
so se na MJU pri pripravi javnega razpisa (GOŠO 4) še 
posebej osredotočili na možnosti za izboljšanje projekta, 
predvsem v smislu povečanja ekonomske vzdržnosti za 
zasebne investitorje, seveda s končnim ciljem pokritja 
gospodinjstev z zmogljivim širokopasovnim omrežjem. V 
okviru javnega razpisa GOŠO 4 so bile leta 2020 sklenjene 
pogodbe (ki so v teku) za sofinanciranje gradnje odprtih 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije v 34 občinah 
v višini 7.608.998 evrov, kar bo 6.550 gospodinjstvom, ki 
so bele lise, omogočalo elektronske komunikacijske storitve 
s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Rok za zaključek 
gradnje je do konca septembra 2023. 
Z razpisom GOŠO 4 se je izkazalo, da je treba pravila 
dodatno prilagoditi tako, da bo ekonomska vzdržnost 
projektov še povečana, predvsem z znatnim zvišanjem 
zneska sofinanciranja za redkeje poseljena naselja. Na 
podlagi teh izkušenj je bil pripravljen javni razpis GOŠO 
5 (podrobnosti razpisa). 

VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED 
DELOM
Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo v 
zvezi z zneskom regresa za prehrano med delom. Ta se 
na podlagi prvega odstavka 14. člena Aneksa h kolek-
tivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni 
list RS, št. 88/21), prvega odstavka 14. člena Aneksa h 
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
RS (Uradni list RS, št. 88/21), prvega odstavka 13. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
(Uradni list RS, št. 88/21), prvega odstavka 14. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v 
RS (Uradni list RS, št. 88/21), prvega odstavka 13. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 88/21), 
prvega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi 
za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 
88/21) in prvega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, 
št. 88/21) vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen preh-
rambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada 
Republike Slovenije. Statistični urad RS je Ministrstvu 
za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti 

cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne 
pijače za obdobje januar – junij 2021) 1,020. Glede na 
ta količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina 
regresa za prehrano med delom od 1. julija 2021 dalje 
4,39 evra. 
Navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa 
za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen 
ZUJF, v skladu s katerim znaša regres 3,52 evra. 

POJASNILO MINISTRSTVA ZA FINANCE 
O SPREMEMBAH UREDBE O DAVČNI 
OBRAVNAVI POVPRAČIL STROŠKOV IN 
DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA
Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh 
objavilo pojasnilo o spremembah Uredbe o davčni ob-
ravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja, ki je bila 1. 7. 2021 objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije številka 104/2021.
Uredba spreminja dosedanjo davčno obravnavo povračil 
potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. Povračilo 
stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno os-
novo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 evra za 
vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem 
in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, 
če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno 
od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek se bo 
uskladil enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv 
za osebna vozila najpozneje v decembru tekočega leta za 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje 
leto.
Ne glede na zgoraj navedeno splošno pravilo pa se povračilo 
stroškov za prevoz na delo in z dela, za tiste delojemalce, ki 
izpolnjujejo pogoj oddaljenosti mesta opravljanja dela vsaj 
en kilometer od delojemalčevega običajnega prebivališča, 
ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 
najmanj v višini 30 evrov mesečno ali v višini imenske ne-
prenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec 
delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Oba 
zneska pa se priznavata sorazmerno glede na dneve prisot-
nosti na delu. To pomeni, da je minimalni znesek, ki se ne 
všteva v davčno osnovo, 30 evrov (v primeru celomesečne 
delovne obveznosti), čeprav bi po izračunu kilometrine po 
splošnem pravilu (znesek kilometrine) znašal znesek, ki ne 
se všteva v davčno osnovo, manj kot 30 evrov.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2223/uredba-o-spremembah-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
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Sprememba se za javne uslužbence, na katere se nanaša 
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili 
stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku 
izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter 
regresu za letni dopust za leto 2021 uporablja za mesec 
junij 2021, torej za povračila stroškov prevoza na delo in z 
dela za mesec junij 2021. Za morebitna izplačila povračila 
stroškov prevoza na delo in z dela za mesece pred junijem 
2021 pa se uporablja Uredba, veljavna pred to zadnjo 
spremembo. 

14  PROJEKTI OBČIN 
SOFINANCIRANI IZ 
SREDSTEV EU

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
so odobrili evropska sredstva za več projektov, in sicer:
•	 za osem projektoV kolesarskih 

poVezaV V skupni Višini 17,7 milijona 
eVroV 8,3 milijona eVroV eVropskih 
sredsteV

Skupna vrednost osmih projektov je 17,7 milijona evrov, 
od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
8,3 milijona evrov.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»DRR-Ptuj-Markovci-Gorišnica«, znaša 3,5 milijona ev-
rov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
dobrega 1,6 milijona evrov. Upravičenke do finančnega 
prispevka Mestna občina Ptuj, Občina Markovci in Občina 
Gorišnica bodo zgradile 10,7 kilometra regionalne kole-
sarske povezave. S tem bo zagotovljena dnevna mobilnost 
med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, 
upravnimi in storitvenimi dejavnostmi z zalednimi gravi-
tacijskimi naselji in sosednjima občinama.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»DRR-Ptuj-Juršinci«, znaša skoraj 3,4 milijona evrov, 
od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
1,7 milijona evrov. Mestna občina Ptuj in Občina Juršinci 
bosta zgradili regionalno kolesarsko povezavo, ki bo 
povezala omenjeni občini. Natančneje, predvidenih je 
11 kilometrov kolesarske povezave, od tega bo 8,1 kilo-
metra na novo vzpostavljene. Smiselna, varna in udobna 
kolesarska povezava bo zagotavljala povezavo središčnega 
mestnega naselja Ptuj s sosednjo občino, iz katere potekajo 
dnevne migracije v središče regionalnega pomena.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»DRR –  Destrnik-Ptuj«, znaša 735 tisoč evrov, od tega 
bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 306 tisoč 
evrov. Občina Destrnik bo v okviru projekta na novo 
zgradila dobra dva kilometra kolesarske povezave, ki bo 
povezala naselja v Občini Destrnik z Mestno občino Ptuj, 
celotna skupna dolžina kolesarske povezave pa bo znašala 
skoraj pet kilometrov. Projekt kolesarske povezave Ptuj-
Destrnik je sicer del državne kolesarske mreže in regionalne 
kolesarske povezave Trate-Lenart-Ptuj.
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Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas«, 
znaša 783 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za re-
gionalni razvoj prispeval 327 tisoč evrov. Občina Radlje 
ob Dravi bo v okviru projekta zagotovila 2,5 kilometra 
neprekinjene, varne in udobne kolesarske povezave med 
naseljema Radlje ob Dravi in Vas, od tega bo novogradnje 
okrog 1,5 kilometra. Povezava bo omogočila nadaljnje 
povezovanje občin v Dravski dolini z varno kolesarsko 
povezavo v smeri Občine Podvelka ter razvoj zelenega 
turizma.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»DRR Kungota-Maribor«, znaša skoraj 2,4 milijona ev-
rov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
dobrega 1,1 milijona evrov. Upravičenki do finančnega 
prispevka, občini Kungota in Pesnica, bosta v okviru pro-
jekta uredili kolesarsko povezavo Kungota-Maribor, ki bo 
ob zaključku dolga skoraj 5,7 kilometra in ki bo povezala 
omenjeni občini s štajersko prestolnico. Projekt, ki bo 
izboljšal varnost kolesarjev, se bo začel izvajati predvidoma 
konec letošnjega leta, zaključen pa bo do konca leta 2023.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, znaša skoraj 
2,3 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni 
razvoj prispeval dobrega 1,3 milijona evrov. V okviru pro-
jekta bo Občina Trbovlje uredila 6,4 kilometra kolesarske 
povezave, ki bo z navezavo na že zgrajeno infrastrukturo 
povezala celotno dolino. Ker bo potekala od železniške 
postaje na jugu do Gabrskega na severu, bo povezovala 
celotno mesto in omogočala dnevno migracijo občanov 
tako na poti v službo kot po vsakodnevnih opravkih. Pri 
tem bo na novo zgrajenih skoraj dva kilometra ločenih 
kolesarskih površin, postavili pa bodo tudi tri dodatne 
nadstrešnice za kolesa.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta 
»DRR – Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-
Straža«, znaša 3,8 milijona evrov, od tega bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,5 milijona 
evrov. Upravičenki do finančnega prispevka Mestna občina 
Novo mesto in Občina Straža bosta v okviru projekta 
zgradili 10,8 kilometra dolgo regijsko kolesarsko povezavo 
od Straže do Novega mesta, od tega bo novih kolesarskih 
povezav okrog 8,5 kilometra. Naložba bo omogočila varno 
dnevno migracijo kolesarjev iz Straže proti zaposlitvenemu 
in upravnemu središču regije, Novemu mestu.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo 
projekta »DRR Regionalna kolesarska povezava 

Črnomelj-Kanižarica«, znaša 906 tisoč evrov, od tega 
bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 400 tisoč 
evrov. Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala 
enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti 
Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala 
novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra 
Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 
80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske 
povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila 
varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti 
zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-
Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi 
stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in 
Kanižarica. Projekt se bo začel izvajati predvidoma letos 
septembra, zaključen pa bo do junija 2022.
Na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je v obravnavi še 29 vlog za kolesarske 
povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov. 
Sredstva iz finančne perspektive 2014–2020 so z zadnjimi 
odobritvami v celoti izkoriščena. Vlada bo v kratkem ob-
ravnavala poročilo o stanju izvajanja evropske kohezijske 
politike in sprejela odločitve, ki bodo zagotovile pogoje 
za pričetek izvajanja ostalih projektov.
•	 10,5 milijona eVroV eVropskih 

sredsteV za izboljšanje 
Vodooskrbe na območju brkinoV

Za 23 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale 
občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača v ok-
viru Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske razvojne 
regije, bo Kohezijski sklad prispeval 10,5 milijona evrov. 
Z izvedbo projekta bo izboljšana vodooskrba na območju 
Brkinov.
Naložba bo omočila priključitev dodatnih prebivalcev 
na javni vodovod. S hidravlično izboljšavo vodovodnega 
sistema bo zagotovljena dolgoročna, varna, kakovostna in 
zanesljiva vodooskrba. Na javno vodovodno omrežje bo na 
novo priključenih 272 prebivalcev, boljše oskrbe s pitno 
vodo pa bo deležnih 10.602 prebivalcev.
Naložba obsega ureditev povezovalnega vodovoda med 
vodarno Ilirska Bistrica in vodohranom Rodik, ureditev 
čistilne naprave za pitno vodo v Ilirski Bistrici, izgradnjo 
sekundarnih vodovodov Tatre-Kozjane in Veliko Brdo-
Jelšane, napajalni cevovod Zemonska Vaga in Dolnji 
Zemon ter sekundarne vodovode Artviže-Vareje, Vareje-
Vatovlje in Vareje-Podgrad.
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•	 zmanjšanje poplaVne ogroženosti 
kostanjeVice na krki

Za 6,75 milijona evrov vreden projekt »Ukrepi za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki«, 
ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo 
Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot dva milijona 
evrov.
Z izvedbo projekta bo 485 prebivalcev in 154 objektov v 
občini Kostanjevica na Krki zaščitenih pred škodljivim de-
lovanjem voda. Predvideni ukrepi za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti predstavljajo prvo fazo celovitih ukrepov v 
porečju Krke in zajemajo gradbene ukrepe urbaniziranega 
območja Kostanjevice na Krki. Preostali ukrepi bodo 
predvidoma izvedeni v naslednjem programskem obdobju.
•	 1,3 milijona eVroV eVropskih 

sredsteV za odVajanje in čiščenje 
odpadne Vode V porečju draVinje – 
občina zreče

Za pet milijonov evrov vreden projekt »Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina 
Zreče«, ki ga bo izvajala Občina Zreče v okviru Dogovora 
za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad 
prispeval dobrih 1,3 milijona evrov.
Občina Zreče bo v okviru projekta zgradila 12.554,52 
metra sekundarne kanalizacije in pet črpališč z namenom 
priključitve 742 prebivalcev na sistem odvajanja komu-
nalne odpadne vode, ki se zaključi z ustreznim čiščenjem 
na čistilni napravi za 8.500 populacijskih enot. Glavni cilj 
projekta je zmanjšanje emisij v vode.
•	 871 tisoč eVroV eVropskih sredsteV 

za odVajanje in čiščenje odpadne 
Vode V naselju zgornja Vižinga V 
občini radlje ob draVi

Za nekaj manj kot 3,4 milijona evrov vreden projekt 
»Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga – Občina Radlje ob 
Dravi«, ki ga bo izvajala Občina Radlje ob Dravi v okviru 
Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 871 tisoč evrov.
V okviru projekta bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila 
ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v aglomeraciji Zgornja Vižinga. Projekt obsega izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 6,09 km in 
priključitev na obstoječo čistilno napravo Radlje ob Dravi. 
Z izvedbo naložbe bo urejen sistem odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda omogočen dodatnim 480 prebivalcem.

•	 745 tisoč eVroV eVropskih sredsteV 
za brV in kolesarsko pot V noVem 
mestu

Za nekaj manj kot 1,76 milijona evrov vreden projekt 
»Brv in kolesarska pot – Irča vas«, ki ga bo izvajala Mestna 
občina Novo mesto, bo Kohezijski sklad prispeval 745 
tisoč evrov.
V okviru projekta bo Mestna občina Novo mesto poskrbela 
za izgradnjo brvi za kolesarje in pešce v Irči vasi. Brv bo 
prečkala reko Krko med Lastovčami in naseljem Groblje. 
Naložba obsega tudi izgradnjo 190 metrov kolesarske 
poti na levem bregu Krke, na desnem bregu pa se bo brv 
navezala na obstoječe prometne površine. Brv z navezavami 
je sestavni del kolesarske povezave Drska-Bršljin.
Naložba bo prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti, 
prometne varnosti, kakovosti zraka in pogojev za kolesarje.
•	 900 tisoč eVroV eVropskih sredsteV 

za obnoVo aVtobusne postaje V 
kopru

Za nekaj manj kot 2,5 milijona evrov vreden projekt 
»Obnova avtobusne postaje, Koper«, ki ga bo izvajala 
Mestna občina Koper, bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 
900 tisoč evrov.
Mestna občina Koper bo v okviru projekta celovito ob-
novila in uredila avtobusno postajo. Naložba predvideva 
ureditev nadstrešnice, vozišča, postaj za mestna kolesa, 
parkirišča za kratkotrajno parkiranje avtobusov in taksi 
postajališča. V bližini bo zgrajena tudi stavba z upravnimi 
prostori in prostori za potnike. Občina želi z izvedbo 
projekta izboljšati funkcionalnost in podobo avtobusne 
postaje ter s tem spodbuditi uporabo javnega potniškega 
prometa.
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15  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

– C1 - 6. 9. 2021 in 4. 10. 2021
4. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in tra-

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

5. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo 
za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše 
od 65 let - 30. 8. 2021

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

7. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije – 2. 9. 2021

8. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo 
za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega 
varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo - 16. 8. 
2021

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

10. Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru pro-
grama Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje - 30. 9. 2021

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

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

16  EU NOVICE

DOLGOROČNA VIZIJA ZA PODEŽELSKA 
OBMOČJA
Evropska komisija je predstavila  dolgoročno vizijo za 
podeželska območja EU, v kateri je opredelila izzive, s 
katerimi se soočajo, in vidike, ki povzročajo zaskrbljenost. 
Izpostavila je nekatere izmed najobetavnejših priložnosti, 
ki so na voljo tem regijam. 
Vizija je zasnovana na predvidevanjih in obsežnih pos-
vetovanjih z državljani in drugimi akterji na podeželskih 
območjih. V njej sta predstavljena predloga za  pakt za 
podeželje  in  akcijski načrt za podeželje, katerih cilj je 
okrepiti in povezati podeželska območja ter poskrbeti, da 
postanejo odporna in uspešna.
Da bi se uspešno odzvali na megatrende in izzive, ki jih 
prinašajo globalizacija, urbanizacija in staranje prebival-
stva, ter izkoristili prednosti ekološkega in digitalnega 
prehoda, so potrebne lokalno usmerjene politike in ukrepi, 
ki upoštevajo raznovrstnost ozemelj znotraj EU, njihove 
posebne potrebe in relativne prednosti.
Prebivalstvo na podeželskih območjih po vsej EU je v 
povprečju starejše v primerjavi z mestnimi območji in v 
prihodnjem desetletju se bo počasi začelo zmanjševati. 
To je dejstvo, ki skupaj s pomanjkljivostmi na področju 
povezav in povezljivosti, preslabo razvito infrastrukturo, 
pomanjkanjem raznovrstnosti zaposlitvenih možnosti ter 
omejenim dostopom do storitev prispeva k zmanjšanju 
privlačnosti podeželskih območij za življenje in delo. 
Obenem pa so podeželska območja tudi dejavni akterji v 
ekološkem in digitalnem prehodu EU. 
Doseganje ciljev digitalnih ambicij EU za leto 2030 lahko 
zagotovi več priložnosti za trajnostni razvoj podeželskih 
območij poleg kmetijstva in gozdarstva, razvije nove 
možnosti za rast proizvodnje in zlasti storitev ter prispeva 
k boljši geografski porazdelitvi storitev in industrij.
Več informacij je na voljo TU.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021005400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let-st--5443-2202111-ob-188821
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021005400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let-st--5443-2202111-ob-188821
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021005400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-vzpostavitev-stanovanjskih-skupin-za-osebe-mlajse-od-65-let-st--5443-2202111-ob-188821
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/
https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021008600017/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo-st--5448-1202113-ob-223621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021008600017/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo-st--5448-1202113-ob-223621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021008600017/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-infrastrukturo-za-krepitev-odpornosti-izvajalcev-institucionalnega-varstva-upostevajoc-deinstitucionalizacijo-st--5448-1202113-ob-223621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje---krepitev-cloveskih-virov-ob-209621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400003/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-izobrazevanje---krepitev-cloveskih-virov-ob-209621
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje-ob-209521
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje-ob-209521
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021007400002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-v-okviru-programa-blazenje-podnebnih-sprememb-in-prilagajanje-nanje-ob-209521
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-1213/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-1213/
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3162
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253,3 MILIJONA EVROV DODATNIH 
SREDSTEV ZA SLOVENIJO V OKVIRU 
POBUDE REACT-EU
Evropska komisija bo Sloveniji in Franciji namenila dodat-
nih 438,2 milijonov evrov v okviru pobude REACT-EU. 
Porabo dodatnih sredstev je omogočila s spremembo več 
operativnih programov, pri čemer bodo sredstva namen-
jena soočanju z gospodarskimi in socialnimi posledicami 
pandemije koronavirusa ter spodbujanju poštenega zele-
nega in digitalnega okrevanja. 
Slovenija bo prejela dodatnih 253,3 milijonov evrov, ki 
bodo namenjeni zdravstvu in dolgotrajni oskrbi ter ze-
lenemu in digitalnemu prehodu. Podprti bodo projekti, 
ki bodo okrepili zdravstveno infrastrukturo za upravljanje 
pandemije koronavirusa ter investicije v IKT opremo za 
omogočanje poučevanja in učenja na daljavo.  
Pobuda REACT-EU, ki v letih 2021 in 2022 daje na voljo 
50,6 milijard evrov dodatnih sredstev za programe kohe-
zijske politike, je del instrumenta NextGenerationEU. 
Ukrepi so osredotočeni na odpornost trga dela, delovna 
mesta, mala in srednja podjetja, družine z nizkimi dohodki, 
ustvarjanje temeljev za digitalni in zeleni prehod ter tra-
jnostno gospodarsko-socialno okrevanje.
Več informacij je na voljo TU.

SPREJETA UREDBA O INSTRUMENTU 
ZA POSOJILA V JAVNEM SEKTORJU
Uredba o instrumentu za posojila v javnem sektorju je 
eden izmed stebrov mehanizma za pravični prehod, ki 
je ključni del evropskega zelenega dogovora. To državam 
članicam omogoča, da dokončajo svoje programe za 
gospodarsko in socialno podporo v regijah, ki jih pod-
nebni prehod najbolj ogroža. Skupaj naj bi mehanizem v 
prihodnjih sedmih letih spodbudil javne naložbe v višini 
od 18 do 20 milijard evrov. 
Instrument je še posebej namenjen javnim subjektom, 
saj omogoča ugodne posojilne pogoje za projekte, ki ne 
ustvarjajo dovolj prihodkov, da bi bili finančno don-
osni. Sestavljajo ga kombinacija nepovratnih sredstev iz 
proračuna EU in posojil, ki jih zagotavlja EIB. Podpora v 
obliki nepovratnih sredstev se bo dodala posojilu EIB in 
bo zmanjšala finančno breme za upravičence ter povečala 
privlačnost zadevnih naložb. 

Podpora v obliki svetovanja za upravičence bo na voljo 
prek svetovalnega vozlišča, vzpostavljenega v okviru 
InvestEU. Prvi razpisi naj bi bili objavljeni še v letošnjem 
letu.  
Več informacij je na voljo TU.

PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU 
PODNEBNE IN ENERGETSKE POLITIKE, 
RABE ZEMLJIŠČ, PROMETA IN DAVKOV
Evropska komisija je sprejela predloge ukrepov na področju 
podnebne in energetske politike, rabe zemljišč, prometa in 
davkov, ki so potrebni za zmanjšanje neto emisij toplogred-
nih plinov za vsaj 55% do leta 2030 v primerjavi z ravnmi 
iz leta 1990. Takšno zmanjšanje emisij je potrebno, če 
želi Evropa do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna 
celina na svetu in uresničiti evropski zeleni dogovor. 
Več informacij je na voljo TU.

JULIJSKI SVEŽNEJ ODLOČITEV O 
KRŠITVAH OBVEZNOSTI IZ PRAVA EU
V julijskem svežnju odločitev o kršitvah Evropska komisija 
začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, 
ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Sveženj zajema 
52 uradnih opominov, 32 obrazloženih mnenj in 5 zadev, 
ki so bile predložene Sodišču Evropske unije. Komisija je 
poleg tega zaključila 108 zadev, pri katerih je z državami 
članicami razrešila težave, tako da postopka ni bilo 
potrebno nadaljevati. 
Slovenija je med 24 državami članicami, ki jim je Evropska 
komisija poslala uradni opomin zaradi neuskladitve nekat-
erih nacionalnih določb z direktivo o izvrševanju direk-
tive o napotitvi delavcev (2014/67/EU). Cilj navedene 
direktive je okrepiti praktično uporabo pravil o napotitvi 
delavcev z obravnavo vprašanj, povezanih z bojem proti 
goljufijam in izogibanju pravilom, dostopom do informacij 
ter upravnim sodelovanjem med državami članicami EU.
Komisija je začela dialog s 24 državami članicami EU, 
ki niso pravilno prenesle ene ali več navedenih določb 
direktive. Komisija namerava zagotoviti, da bodo veljavna 
pravila še naprej omogočala napotitev delavcev na enotnem 
trgu brez nepotrebnih ovir za delodajalce ter zagotavljala 
spoštovanje pravic napotenih delavcev. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_3584
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_3663
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0067
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Sedaj imajo države članice na voljo dva meseca za sprejetje 
potrebnih ukrepov, sicer se Komisija lahko odloči, da jim 
pošlje obrazložena mnenja.
Več informacij je na voljo TU.

NOVA STRATEGIJA EU ZA GOZDOVE
Evropska komisija je sprejela novo strategijo EU za goz-
dove. Strategija prispeva k svežnju ukrepov za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in 
podnebni nevtralnosti do leta 2050. 
Določa vizijo in konkretne ukrepe za povečanje obsega in 
kakovosti gozdov ter krepitev njihovega varstva, obnove 
in odpornosti. V strategiji je predstavljen tudi načrt za 
zasaditev treh milijard dreves  po vsej Evropi do leta 
2030.
Več informacij je na voljo TU.

NOVA SPLETNA STRAN EVROPSKE 
KOMISIJE S PODATKI O SREDSTVIH 
KOHEZIJSKE POLITIKE
Evropska komisija je zagnala novo spletno stran na kateri 
je prikazan podroben razrez 392 milijard evrov sredstev, 
ki bodo na voljo v okviru evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027. 
Države članice trenutno pripravljajo nacionalne partnerske 
sporazume ter podrobne programe porabe sredstev na 
področju kohezijske politike.
Več informacij je na voljo TU.

JAVNO POSVETOVANJE O PREGLEDU 
SEZNAMA ONESNAŽEVALCEV 
POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA
Evropska komisija je konec julija pričela z javnim pos-
vetovanjem, s katerim želi zbrati mnenja o prihajajočem 
pregledu seznama onesnaževalcev površinskih in podzem-
nih voda.
Pobuda je pomembna za izvajanje pred kratkim sprejetega 
akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje zraka, 
vode in tal, ki je rezultat evropskega zelenega dogovora 
ter širša prizadevanja za bolj učinkovito in varno rabo vode. 
V nedavnem preverjanju ustreznosti je bilo ugotovljeno, 

da zakonodaja EU o vodah na splošno ustreza svojemu 
namenu. Vendar je treba izboljšati vidike, kot so naložbe, 
izvedbena pravila, vključevanje ciljev v zvezi z vodo v druge 
politike, kemično onesnaževanje, poenostavitev upravnih 
postopkov in digitalizacija.
Javno posvetovanje bo potekalo do 1. novembra 2021.
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/inf_21_3440
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_sl
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_3866
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Celostno-upravljanje-voda-revidirani-seznami-onesnazeval-povrsinskih-in-podzemnih-voda_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Celostno-upravljanje-voda-revidirani-seznami-onesnazeval-povrsinskih-in-podzemnih-voda_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm?etrans=sl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Revisionlistspollutants?surveylanguage=sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_3923

