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1 UVOD
V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili novo, že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip
v letu 2021.
Mesec maj je bil izredno aktiven, saj je bila med drugim izvedena tudi 23. redna letna Skupščina Združenja občin
Slovenije, ki je zaradi epidemioloških razmer potekala nekoliko drugače. Skladno s Statutom združenja je bila,
zaradi sprejema ključnih dokumentov združenja, izvedena v dopisni obliki. Da pa bi županjam in županom, kljub
epidemiološkim razmeram, omogočili izmenjavo mnenj o aktualnih zadevah s področja lokalne samouprave, je
predsedstvo združenja na dopisni seji odločilo, da bo letna skupščina izvedena tudi preko videokonference. Tako smo
na dogodku gostili ministra za javno uprava Boštjana Koritnika, predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
dr. Roberta Šumija in državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana.
Poleg skupščine, sta bili v mesecu maju izvedeni tudi dve redni seji predsedstva, na katerih smo gostili ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška in ministra za zdravje Janeza Poklukarja.
Udeležili pa smo se tudi dveh videokonferenčnih sestankov, in sicer v zvezi z organizacijo in izvajanjem mrliško
pregledne službe in v zvezi z izvajanjem šolskih prevozov.
V mesecu maju smo pristojne službe skoraj zasuli s pobudami, pozivi in mnenji, saj smo jih pripravili preko 20, kar
je resnično veliko. Je jasen pokazatelj tega, da je treba urediti še izredno veliko stvari in pokazatelj aktivnega delovanja
Združenja občin Slovenije. Ravno aktivno delovanje in zavzemanje za dobrobit slovenskih občin je prepoznano
med občinami, kar se kaže tudi v povečevanju članstva.
V obravnavi je kar nekaj predlogov predpisov, zato vas vabimo, da nam posredujete svoja mnenja, predloge in
pripombe. Vsi predlogi so na voljo na spletni straneh Združenja občin Slovenije.
Poleg tega, pa smo v mesecu maju za vas izvedli štiri izjemno kakovostna izobraževanja. V mesecu juniju pa vas
vabimo, da se udeležite sledečih izobraževanj:
• Poznate pravila upravnega poslovanja? – 3. 6. 2021
• Kaj prinaša novela Stanovanjskega zakona občinam? – 10. 6. 2021
• Kultura spletnega komuniciranja – 17. 6. 2021
• Pravila s področja državnih pomoči – 18. 6. 2021
Vse aktualne informacije dnevno objavljamo na spletnih straneh združenja, zato vas vabimo, da jih redno spremljate.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 ali nam
pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
70/2021, KI JE IZŠEL 7. 5. 2021:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
68/2021, KI JE IZŠEL 3. 5. 2021:

• Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa
Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno
z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo,
pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev
v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
71/2021, KI JE IZŠEL 7. 5. 2021:
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
69/2021, KI JE IZŠEL 6. 5. 2021:

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

• Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in
prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom
na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
• Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
73/2021, KI JE IZŠEL 13. 5. 2021:

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

• Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
COVID-19 na območju Republike Slovenije
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

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

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

• Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih
programov

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

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

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

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

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

• Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih pri
izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi
preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19
• Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
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• Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti
vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita

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

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

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

• 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

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
82/2021, KI JE IZŠEL 24. 5. 2021:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
74/2021, KI JE IZŠEL 14. 5. 2021:

• Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni
upravi (ZDU-1L)

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2021 in 2022 (ZIPRS2122-A)

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
železniškem prometu (ZZelP-L)

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nalezljivih boleznih (ZNB-C)

• Zakon o spremembah Zakona o medijih (ZMed-E)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
79/2021, KI JE IZŠEL 20. 5. 2021:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
85/2021, KI JE IZŠEL 27. 5. 2021:

• Uredba o spremembi Uredbe 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 začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

• Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada
dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19
za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 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 finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije
COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do
31. marca 2021

• Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega
prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

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

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

• Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
• Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
87/2021, KI JE IZŠEL 28. 5. 2021:
• Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

PREDLOG PRAVILNIKA O VRSTAH
IN VSEBINI POTRDIL IZ KATASTRA
NEPREMIČNIN IN REGISTRA
NASLOVNIKOV

• Sklep o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi
bolezni COVID-19

Na spletnem portalu eDemokarcija smo zasledili objavo
predloga Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz katastra
nepremičnin in registra naslovnikov (v nadaljevanju:
Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in
prostor.
Pravilnik določa sedem vrst potrdil. Tri vrste potrdil
so namenjene prikazovanju grafičnih podatkov katastra
nepremičnin, in sicer:
• grafični prikaz nepremičnine,
• grafični prikaz gradbene parcele,
• grafični prikaz območja stavbne pravice ali območja
služnosti.
Štiri vrste potrdil pa so namenjene izpisu opisnih podatkov
iz katastra nepremičnin, in sicer so to:
1. potrdilo o podatkih o nepremičnini, na katerem ni
osebnih podatkov fizičnih oseb,
2. potrdilo o podatkih o nepremičnini z osebnimi
podatki,
3. seznam nepremičnin enega lastnika,
4. zbirni podatki o nepremičninah.
Zadnjih treh potrdil ne more pridobiti vsak. Lahko jih pridobi oseba za nepremičnine v svoji lasti ali za nepremičnine,
ki jih ima v upravljanju. Lahko jih pridobijo tudi državni
organi za izvajanje uradnih nalog, druge osebe pa samo,
če tako določa zakon.
O podatkih iz evidence državne meje in registra prostorskih enot GURS ne bo izdajal posebnih potrdil, saj gre za
javno dostopne evidence, v katere lahko vsakdo brezplačno
vpogleda. Vlagatelju, ki bi želel pridobiti potrdilo iz evidence državne meje ali registra prostorskih enot, bo GURS
izdal potrdilo po ZUP, ki določa, da:
• izdajajo državni organi (geodetska uprava) potrdila o
dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco,
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PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH
IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO
PREGLEDNE SLUŽBE

• morajo biti potrdila in druge listine o dejstvih, o
katerih se vodi uradna evidenca, v skladu s podatki
uradne evidence.
S tem Pravilnikom določena potrdila izkazujejo trenutno
stanje vpisanih podatkov katastra nepremičnin in registra
naslovov. Izdana potrdila imajo dokazno moč javne listine
po 179. členu ZUP.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko n posredujete do 4. 6. 2021 na elektronski naslov mateja.erzen@
zdruzenjeobcin.si.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Pravilnika o
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in ga

posredovalo v javno razpravo.
Z Zakonom o finančni razbremenitvi občine je plačilo
izvajanja mrliško pregledne službe prešlo na državo, zato
je moralo pristojno ministrstvo pristopiti k pripravi pravilnika, ki v svojem 3. členu za plačnika navedenih storitev
določa Ministrstvo za zdravje.
4. člen predloga Pravilnika določa nalogo občini, in sicer,
da le-ta na svoji spletni strani objavi seznam mrliških
preglednikov z navedbo kontaktnih podatkov.
14. člen predloga Pravilnika opredeljuje zagotavljanje
mrliških pregledov in obdukcij v primerih neznanega
prebivališča. Izvedba storitve ostaja na občinah, ki bodo
Ministrstvu za zdravje izstavile račun s potrebno dokumentacijo ter tako dobile povrnjena sredstva.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 8. 6. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU
SREDSTEV ZA INVESTICIJE V
SLOVENSKO ZDRAVSTVO V LETIH
2021 DO 2031
Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko
zdravstvo v letih 2021 do 2031 je pripravilo Ministrstvo za
zdravje, njegov temeljni cilj pa je zagotavljanje finančnih
sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki
za vzpostavljanje najpomembnejših operativnih zmogljivosti slovenskega zdravstva (na sekundarni in terciarni ravni)
in znanstveno-izobraževalnih ustanov zaradi povečanja
števila vpisnih mest v izobraževalne programe medicinske
in zdravstvene smeri. S tem se na dolgi rok zagotavlja pripravljenost in vzdržnost slovenskega zdravstvenega sistema
na izzive prihodnosti, dodatne obremenitve zdravstvenega
sistema po pandemiji COVID-19 ob vse slabši demografski sliki in pripravljenost na morebitne nove izbruhe
nalezljivih bolezni.
Pomembno vlogo pri zdravljenju pacientov in usmerjanju
na višji nivo zdravstvene obravnave igra tudi primarni nivo
zdravstvenega varstva, saj omogoča prvi stik z zdravnikom
za diagnosticiranje in zdravljenje akutnih in kroničnih
bolezni, promocijo zdravja in zdravega načina življenja,
preprečevanje bolezni, svetovanje in vzgojo pacientov.
Za krepitev primarnega nivoja zdravstvenega varstva
so predvidene novogradnje in obnove objektov in za
nabavo potrebne terapevtske in diagnostične opreme, ki
je potrebna za uspešno delovanje primarnega nivoja.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 7. 6. 2021 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU
VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH
PROIZVODOV NA OKOLJE
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredba), katero je pripravilo Ministrstvo

za okolje in prostor.
S predlogom Uredbe se v slovenski pravni red prenaša
določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva
nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva (EU) 2019/904).
S predlogom Uredbe se ureja cilje in ukrepe za posamezne
plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki
nastanejo iz teh proizvodov. Skupen cilj pa je zmanjšanje
onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter
smotrna zasnova in raba teh proizvodov.
Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki ne bodo
prepovedani, se določajo različni ukrepi. Tako bo za te
proizvode predpisan sistem proizvajalčeve razširjene
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odgovornosti (sistem PRO). Za plastične proizvode za
enkratno uporabo, ki so embalaža, se uporablja predpis,
ki ureja embalažo in odpadno embalažo. V okviru PRO pa
je v skladu s predlogom te uredbe za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja,
stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo
v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi,
ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter
naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške
čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh
proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.
Uredba tako 4. členu določa nacionalni cilj zmanjšanja
plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila
za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za
zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov so sprejeti
ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za
organizatorja prireditev, upravljavce aparatov za tople in
hladne napitke, in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter
druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k
zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si do
vključno 16. 6. 2021.

DOGODKI ZDRUŽENJA

ŽUPANJE IN ŽUPANI NA 23. LETNI
SKUPŠČINI OPOMNILI NA POMEN
DIALOGA IN PARTNERSKEGA
SODELOVANJA MED DRŽAVO TER
OBČINAMI
Na 23. letni Skupščini Združenja občin Slovenije, ki je
zaradi epidemioloških razmer potekala videokonferenčno,
so županje in župani gostili ministra za javno upravo
Boštjana Koritnika, predsednika Komisije za preprečevanje
korupcije dr. Roberta Šumija in državnega sekretarja na
Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana. Rdeča
nit vseh treh pogovorov je bil pomen dialoga in partnerskega odnosa med občinami na eni in državo na drugi
strani. Hkrati pa se je zaključil tudi dopisni del skupščine,
na katerem so županje in župani sprejeli z veliko večino
sprejeli poročilo o delu združenja v letu 2020, program dela
in finančni načrt za leto 2021 ter oblikovali pomembna
stališča ter pobude, katere bomo naslovili na pristojne
službe. Leto 2020 je združenje zaključilo nadvse uspešno,
tako v programskem kot finančnem smislu.
Že v procesu nastajanja nove koalicijske pogodbe smo
izvajali pomembne aktivnosti na področju financiranja
občin in dosegli, da je bil že v pogodbi opredeljen dvig
povprečnine za leto 2020. To je bilo uresničeno s t.i.
PKP2 in občine so konec meseca maja na svoje račune
dobile poračun povprečnine.
V lanskem letu je bil podpisan dogovor o višini
povprečnine za leti 2021 in 2022, ki je povprečnino za
leto 2021 določil v višini 628,20€, za leto 2022 v višini
628,20€ plus dvig plač javnih uslužbencev. Da bo treba
tudi na tem področju doseči poenostavitve, s katerimi
se bomo izognili vsakoletnim pogajanjem, so županje in
župani ponovno opozorili ministra Koritnika. Najti je
treba ustrezen način določitve povprečnine, ki bo krila
dejanske stroške občin in ne povprečje zadnjih štirih
let. Hkrati s tem pa smo podali tudi pobudo, da se v
aktih Vlade RS, ki opredeljujejo stroške občin, ustrezno
ovrednoti tudi stroške izvajanja zimskih služb, ki se med
občinami izredno razlikujejo. Tu ne gre zgolj za stroške
zimskih služb, temveč posledično tudi za višje stroške
vzdrževanja cest, ki so potrebna prav zaradi posledic tega.
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Naslednji izredno pomemben dosežek v preteklem letu je
bila tudi poenostavite postopkov po 23. členu Zakona o
financiranju občin. To smo uspeli doseči kot člani delovne
skupine za lokalno samoupravo, ki je pripravila Zakon
o finančni razbremenitvi občin. Tako minister Koritnik
kot županje in župani so si bili enotni, da je to rezultat
sodelovanja in korektnega dialoga.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je razpravi
poudaril pomen dialoga med državo in občinami, ki so
eden od temeljev demokracije. Ključni uspehi preteklega
leta so bili oblikovani znotraj delovne skupine za lokalno
samoupravo in skupina, katero sestavljajo tudi predstavniki
ZOS, bo z delom nadaljevala tudi v prihodnje.
Župani so poudarili, da je treba nadaljevati z aktivnostmi
na področju zmanjševanja stroškov občin in med drugim izpostavili tudi področje standardov na področju
predšolske vzgoje. Izpostavljena je bila tudi problematika
vzdrževanja manjših vodotokov. To pristojnost bi veljalo,
skupaj s finančnim delom, prenesti na občine in tako
dolgoročno doprinesti k zmanjševanju stroškov, ki nastajajo tudi pri pojavu naravnih nesreč. Teh pa je žal iz leta
v leto več.
V razpravi z ministrom Koritnikom se ni bilo moč izogniti
epidemiji s COVID-19. Poudarjena je bila vloga županj
in županov ter direktorjev občinskih uprav v boju z epidemijo. Žal bode v oči dejstvo, da le-ti kljub vsem vloženim
naporom niso bili in niso upravičeni do nobenega t.i. covid
dodatka. Priznanje in zahvalo za vložen trud je županjam
in županom priznal tudi minister Koritnik in povedal, da
bo o tem odprl razpravo na vladnem nivoju in morebiti
se to vključi v naslednji t.i. protikorona paket. Sedaj je
bilo sprejetih osem protikoronskih paketov, v postopku
sprejema je deveti in ZOS je svoje predloge posredoval k
vsem devetim protikoronskim paketom t.i. PKP.
Z ministrom Koritnikom je potekala tudi razprava o
odpravo plačnih nesorazmerij med plačami občinskih
funkcionarjev in direktorji uprav ter javnih zavodov.
Županje in župani se zavedajo, da so plače v javnem
sektorju odraz ekonomskih možnosti države, zato velja
poudariti, da pri problematiki ne gre toliko za višino plače,
kot za porušeno razmerje med plačami in razvrednotenje
funkcije župana. Na težave župani in tudi ZOS opozarja že
nekaj časa. Da je porušeno razmerje med plačami težava,
se je strinjal tudi minister Koritnik in ob tem povedal,
da so strokovne podlage pripravljene za obravnavo med
koalicijskimi partnerji. Strokovne podlage pa žal ne bodo
dovolj, treba bo najti tudi politično voljo za rešitev, zato je

ZOS Vlado RS ponovno pozvalo na pospešitev aktivnosti
na tem področju.
V pogovoru s predsednikom KPK, dr. Robertom Šumijem,
so županje in župani razpravljali o nezdružljivosti funkcij,
lobiranju in omejitvah pri poslovanju tako poklicnih kot
nepoklicnih občinskih funkcionarjev. Tudi predsednik
KPK se je strinjal, da je dialog prava pot za dosego poenostavitev postopkov in rešitev v dobrobit vseh strani.
Tako na področju omejitev poslovanja kot na področju
poročanja o premoženjskem stanju so bile s strani vodje
Službe za nadzor Katje Mihelič Sušnik podane pohvale
občinam, saj v zadnjih letih ni zaznati odstopanj in težav.
Nekaj težav je na področju nasprotja interesov in na
področju nezdružljivosti funkcij. Pri slednjem so težave
tako na lokalnem kot državnem nivoju, zato je gospa
Mihelič Sušnik pozvala občine, da se v primeru dilem
obrnejo na KPK. Ravno zaradi težav in anomalij do katerih
prihaja, je ZOS na KPK naslovilo pobudo za spremembo
27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
ki bo na ustrezen način uredila nezdružljivost funkcij.
Zadnji del skupščine je bil namenjen prihajajočemu
predsedovanju Slovenije Svetu EU. To bo že drugo predsedovanje Slovenije, ki pa bo zaradi epidemije s COVID-19
potekalo nekoliko drugače. Državni sekretar Gašper
Dovžan je predstavil prioritete slovenskega predsedovanja
in dogodke, ki bodo potekali v tem času.
Več si lahko preberete TU.

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM
PODGORŠKOM O POMENU SREDSTEV
ZA RAZVOJ PDEŽELJA V OKVIRU
VFO TER PREDLOGOM ZA 25 % DVIG
SREDSTEV ZA KREPITEV PODEŽELSKIH
OBMOČIJ
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na letošnji
šesti redni seji z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano dr. Jožetom Podgorškom razpravljalo o sredstvih Večletnega finančnega okvirja namenjenih razvoju
podeželja in njegovemu ohranjanju. Razprava je potekala
tudi o noveli Zakona o kmetijskih zemljiščih, kjer je
ZOS že v okviru javne obravnave med drugim predlagal,
da se uveljavi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila
neposreden nakup kmetijskega zemljišča, brez odobritve
upravne enote, v kolikor je za to izkazan javni interes. V
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postopku sprejema v DZ RS se nahaja tudi predlog novele
Zakona o zaščiti živali, kjer ZOS jasno zagovarja stališče,
da je povečevanje stroškov občin nesprejemljivo. Veliko
težav pa že vrsto let predstavlja prenos zemljišč iz sklada
na občine in izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč za
potrebe izvedbe prenosov zemljišč.
Predsedstvo ZOS je ministru Podgoršku predalo jasno
sporočilo, da so sredstva Večletnega finančnega okvirja,
v okviru politike razvoja podeželja, za občine izjemno
pomembna. Za ta del bo na voljo skoraj 800 mio EUR,
v okviru Instrumenta EU za okrevanje pa bo za razvoj
podeželja na voljo dobrih 75 mio EUR. Gre za veliko
sredstev, katera je treba smotrno porabiti. Projektov
občinam vsekakor ne manjka, zato smo ministra pozvali,
da se v pripravo projektov vključi tudi občine oz. njihova
združenja. Obenem pa so člani predsedstva predlagali 25
odstoten dvig sredstev na tem področju glede na sedanjo
perspektivo.
Tudi na področju prihodnje Skupne kmetijske politike
bodo na voljo sredstva za krepitev podeželskih območij
in tudi tu bo sodelovanje z občinami dobrodošlo, če ne
tudi ključno.
Da je za dosego rezultata pomembno sodelovanje med
ministrstvi in združenji, se je pokazalo tudi pri oblikovanju
predloga novele Zakona o zaščiti živali. Aktivnosti za
spremembo potekajo že vse od leta 2018 in sedaj smo prišli
do točke, ko je zakon pripravljen na sprejem. ZOS vseskozi
nasprotuje povečevanju stroškov občin iz naslova oskrbe
zapuščenih živali. Predlog Zakona je namreč predvideval
povečanje stroškov oskrbe za 50%, in sicer iz 30 na 45 dni.
Predlog ZOS je bil upoštevan in to povečanje je v zadnjem
predlogu Zakona črtano. Prav tako je bilo predvideno, da
občine zavetiščem podelijo koncesije. Odzivi s strani občin
so bili različni, zato smo predlagali, da zakon občinam
dopusti možnost izbire, in sicer ali poslovni odnos z
zavetišči urejajo na enak način kot do sedaj (s pogodbami,
naročilnicami) ali pa zavetišču podelijo koncesijo. Tudi
ta predlog ZOS je bil upoštevan in tega določila ni več
v predlogu.
Predsedstvo je ministra opomnilo, da je Zakon o kmetijskih zemljiščih za občine zelo pomemben, predvsem pri
prostorskem načrtovanju. To je nenehen in živ proces,
zato smo že v postopku javne obravnave konec leta 2020
podali več predlogov, kateri žal niso bili sprejeti, zato jih
je predsedstvo ponovno predstavilo ministru Podgoršku.
Ponovno so pozvali k sprejemu predloga, da se uveljavi
pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden

nakup kmetijskega zemljišča, brez odobritve upravne
enote, v kolikor je za to izkazan javni interes.
V postopku sprejema v Državnem zboru RS je tudi
novela Zakona o kmetijstvu, ki med drugim predvideva
povečanje obsega živil, ki bi jih javni zavodi naročali po
predpisih o javnem naročanju. To pozdravljamo, saj se s
tem zagotavlja obstoj lokalnih pridelovalcev in tudi razvoj
območja.
Predsedstvo ZOS je z ministrom Podgorškom razpravljalo
tudi o vedno pereči temi prenosa zemljišč iz sklada na
občine in težavah občin pri izdaji potrdil o namenski rabi
zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč. ZOS na
težave opozarja že vrsto let in izvedenih je bilo tudi že veliko aktivnosti - podali smo predloge sprememb Zakona o
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, izvedli izobraževanja
na to temo, tudi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov,
itd. O tem je nenazadnje razprava tekla tudi v okviru
vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin. S strani
pristojnih je bilo tudi v preteklosti povedano, da ni težav
pri prenosu zemljišč na občine šole, vrtce ipd., pri prenosu
kmetijskih zemljišč pa so vedno zadržki, saj se ocenjuje,
da bi občine vsa zemljišča pozidala. Predsedstvo je kot
že ničkolikokrat poudarilo, da občine delujejo v javnem
interesu, saj samostojno opravljajo naloge javnega pomena
in skrbijo za razvoj občine v širšem smislu.
Več si lahko preberete TU.

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM
POKLUKARJEM TUDI O TEŽAVAH
PRIMARNEGA ZDRAVSTVA IN O
SPOPADANJU Z EPIDEMIJO COVID-19
Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na letošnji
sedmi redni seji gostili ministra za zdravje, dr. Janeza
Poklukarja, s katerim so med drugim razpravljali o težavah
občin pri zagotavljanju osnovne zdravstvene oskrbe, o
zagotavljanju dolgotrajne oskrbe, investicijah v primarno
zdravstvo in o aktualnih razmerah pri spopadanju z epidemijo COVID-19.
Med prvimi temami pogovora z ministrom Poklukarjem je
bila epidemija COVID-19 in aktivnosti države na področju
cepljenja prebivalstva. Predsedstvo ZOS je izpostavilo
težave cepilnih imenikov, ki se med cepilnimi centri po
državi razlikujejo. Pomembno je, da se vzpostavi prečiščen
cepilni imenik in zagotovi precepljenost prebivalstva. Vsi so
se strinjali, da je cepljenje ključno za izhod iz epidemije. S
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tem se pomembno prispeva k dnevnemu zniževanju števila
okužb in približujemo se tudi k vrnitvi življenja v ustaljene
tirnice. Minister Poklukar je poudaril, da je sodelovanje
zdravstvenih domov in občin nujno in ključno. Zahvalil se
je tudi za izvajanje dosedanjih aktivnosti, ki so jih občine
izvajale v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19.
Da se občine soočajo s precejšnjimi težavami na področju
zagotavljanja osnovne zdravstvene oskrbe ZOS opozarja
že vrsto let. Tako so člani predsedstva ministra Poklukarja
ponovno opozorili na težave pri zagotavljanju zdravnikov
na primarnem nivoju. Največ težav je pri zagotavljanju
družinskih zdravnikov, je pa pomanjkanje zdravnikov tudi
na področju zobozdravstva (zobozdravniki, ortodonti..),
fizioterapije, itd. Občine gredo nasproti z zagotovitvijo
ustreznih prostorov in opremo, vendar kljub temu ne uspejo pridobiti kadra. Težava vsekakor ni samo v tem, da se
bo v prihodnjih letih upokojilo veliko število družinskih
zdravnikov, ampak tudi v številu razpisanih specializacij
in samem interesu za izbiro smeri družinskega zdravnika.
Da gre za perečo problematiko se je strinjal tudi minister Poklukar in povedal, da gredo aktivnosti v smeri
povečevanja števila specializacij za družinske zdravnike,
prav tako pa je treba najti način kako mlade zdravnike
vzpodbuditi k temu, da se odločijo za specializacijo iz
družinske medicine. Iščejo se ustrezne rešitve kot npr. 6
letno kroženje po primarnem nivoju, plačne stimulacije
v smislu dodatka za deficitarnost (tako po profilu specializacije kot po terenu opravljanja prakse) ipd. Minister je
poudaril, da gre vsekakor za državni izziv.
Že več let je aktualna tudi tema dolgotrajne oskrbe in
sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Na ZOS že vrsto
let opozarjamo na nujnost sprejema zakona, s katerim se
bi zagotavljala boljša oskrba oseb, potrebnih dolgotrajne
oskrbe. Ker zakon po sedanjih predlogih predvideva tudi
drugačno razdelitev nalog med državo in občine, je nujna
vzpostavitev korektnega dialoga med državo in občinami.
V povezavi s skrbjo za starejše je bila izpostavljena predvsem problematika negovalnih bolnišnic, saj večinski del
nege opravijo domovi za starejše. Treba je najti ustrezno
rešitev in prispevati k nadgradnji sistema za dvig kakovosti
življenja občanov v tem obdobju.
Predsedstvo ZOS pa je z ministrom Poklukarjem razpravljalo tudi o mreži urgentnih centrov in nujni medicinski
pomoči. Župane je zanimalo na kakšen način bo ministrstvo pristopilo k reševanju problematike zagotavljanja
nujne medicinske pomoči v odročnejših krajih in v krajih,
ki jih pomembno zaznamuje turistična sezona. V povezavi

s slednjim pa je zagotovitev nujne medicinske pomoči še
toliko bolj pomembna. Minister Poklukar je povedal, da je
gradivo, ki zadeva vzpostavitev treh helikopterskih centrov
in področje nujne medicinske pomoči v medresorskem
usklajevanju in ga bo Vlada RS obravnavala predvidoma
v mesecu juniju.
Izpostavljena je bila tudi nujnost zagotovitve investicijskih sredstev v primarno zdravstvo. Potreb na terenu
je precej, občine pa vseh sredstev ne zmorejo zagotoviti,
zato je nujno potrebno to storiti tudi na nivoju države. S
tem so nenazadnje povezane tudi službe nujne medicinske
pomoči in satelitski urgentni centri. Minister Poklukar
je povedal, da se bo del sredstev zagotovilo v Zakonu o
investicijah v zdravstvu, ki je v javni obravnavi.
Več si lahko preberete TU.

SEMINAR: DODELITEV IN IZPLAČILO
TRANSFERNIH SREDSTEV NA OSNOVI
OBČINSKEGA JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi povpraševanja smo za občine, 25.5.2021,
pripravili ponovitev seminarja Dodelitev in izplačilo
transfernih sredstev na osnovi občinskega javnega razpisa.
Na seminarju je predavateljica predstavila obvezne in
priporočljive vsebine glede priprave in izvedbe javnega
razpisa ter spremljanja pogodb o sofinanciranju, ki jih je
izoblikovala preko izvajanja storitev notranjega revidiranja
znotraj Skupne notranjerevizijske službe ZOS.
Udeleženci seminarja so dobili veliko praktičnih nasvetov,
na konkretnih primerih so jim bile predstavljene napake,
nejasnosti in dvoumnosti, ki se pojavljajo v občinskih aktih, pogodbah in razpisih, hkrati pa so dobili tudi predloge
za ureditev aktov in pogodb, ki ne bodo puščala dvomov
v odločitve, ki jih občine pri razpisih sprejemajo. Posebej
so predelali tudi ukrepe in posebnosti javnih razpisov in
izvajanja pogodb v preteklem letu, povezane z epidemijo
Covid-19.

SEMINAR: SPLETNI SEMINAR:
POSLOVANJE, VLOGA IN POLOŽAJ
NADZORNEGA ODBORA OBČINE
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe
v občini. Članom nadzornega odbora je zato zaupana
zahtevna naloga.
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Udeleženci so sodelovali s številnimi vprašanji in situacijami na terenu, na katera sta predavatelja po najboljših
močeh tudi odgovorila in podala koristne nasvete.

Za člane nadzornih odborov smo zato na Združenju občin
Slovenije, 27.5.2021, pripravili in izvedli usposabljanje,
kjer sta predavatelja dr. Franci Žohar in mag. Katarina
Hočevar, občinskim nadzornikom jasno predstavila umestitev nadzornega odbora med organe občine, opredelila
njegove pristojnosti, naloge in postopek dela in podrobno
prikazala tudi delo nadzornega odbora v praksi na konkretnih primerih.
Poudarek dela nadzornih odborov naj bo na pripravi programa dela, načinu dela ter o zagotavljanju materialnih
pogojev za delo nadzornega odbora. Udeleženci so se z
izvajanjem nadzora in njegovih učinkih.
Udeleženci so z usposabljanjem obnovili in pridobili uvod
v delo nadzornih odborov, temeljno znanje, ki lahko
skrajša čas seznanjanja s funkcijo občinskih nadzornikov
in omogoča uspešno ter učinkovito delo in sodelovanje z
občinsko upravo oziroma županom.

SEMINAR: PRAVILNA PRIPRAVA
AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN
SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST,
IZDELAVA KADROVSKEGA NAČRTA
TER ZGLEDNA UREDITEV KADROVSKIH
MAP IN DRUGIH KADROVSKIH
EVIDENC
Delo na področju kadrovskih zadev je zaradi nenehnih
sprememb zelo zapleteno in zahtevno. Kako zelo vedo
tisti, ki delajo na tem področju. Vedno se pojavlja veliko
vprašanj in dilem, tako pri oblikovanju kadrovskega načrta
in pripravi akta o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest.
Tako smo na Združenju občin Slovenije v sodelovanju z
Inštitutom Idealis pripravili spletno izobraževanje Pravilna
priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter zgledna
ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc.
Predavateljica mag. Edita Horvat je udeležencem predstavila kaj je Notranje organizacijski akt kot pripomoček
za sklepanje pogodb o zaposlitvi in urejanje delovnih
razmerij. Kako imeti dobro urejen akt in s tem držati
racionalno in optimalno urejene delovne odnose, delitev
dela. Seveda pa se z urejenostjo izognemo morebitnim
zapletom ob prenehanju in odpovedi delovnega razmerja
pa tudi zadregi ob strokovnih pregledih pooblaščenih delovnih inšpektorjev, ki redno preverjajo implementacijo
zakonskih predpisov in sklenjenih pogodb o zaposlitvi. V
nadaljevanju so slušatelji s predavateljico podrobno predelali še sistemizacijo delovnih mest, ki je akt, katerega mora
imeti vsak delodajalec. Zelo natančno in podrobno je bilo
podano kakšna je sistemizacija pri uporabnikih proračuna
in kaj mora glede plač takšna sistematizacija vsebovati.
V sklepnem delu so udeleženci lahko zastavili vprašanja in
primere, na katera je predavateljica tudi podala odgovore
in nasvete kako situacije najbolj pravilno urediti.

SEMINAR: GRADBENI ZAKON
V začetku maja smo na Združenju občin Slovenije v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, za zainteresirane udeležence pripravili spletni seminar na temo
Gradbenega zakona.
Gradbeni zakon se sicer z junijem spreminja, pa vendar ostaja večina trenutno veljavnega istega. Zato sta
predavatelja Saša Galonja in Sandi Rutar udeležencem
predstavila podrobnejšo vsebino gradbenega zakona, ki
ureja gradnjo vseh vrst objektov z vidika projektiranja,
udeležencev pri graditvi objektov, zagotavljanja bistvenih
zahtev, dovoljevanja gradnje in uporabe objektov. gradbeni
zakon, udeležence pri graditvi objektov, odgovornosti in
zavarovanja odgovornosti, bistvene zahteve in projektiranje,
izvajanje gradnje, dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in sprememba gradbenega dovoljenja.
Udeležencem sta predstavila tudi podzakonskie akte:
Uredbo o razvrščanju objektov s Tehnično smernico
TSG-V-006 in podala pojasnila v zvezi s klasifikacijo
in razvrščanjem objektov ter njihovim vzdrževanjem.
Predstavljen je bil tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini
dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov
s pojasnili o vrstah dokumentacije in njeni vsebini ter obrazcih poenotenih zahtev, izjav in drugih vsebin povezanih
z graditvijo objektov ter vzdrževanjem javnih cest.
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5

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

UREDITEV IZPLAČILA NADOMESTIL
IZVAJALCEM POSEBNIH LINIJSKIH
ŠOLSKIH PREVOZOV
20.5.2021 je potekal videokonferenčni sestanek, katerega
tema je bilo plačilo nadomestil izvajalcem šolskih prevozov.
Na sestanku so predstavniki prevoznikov predstavili težave
s katerimi se soočajo vse od razglasitve epidemije. Mnogi
med njimi so se znašli v težkem položaju in bremen ne
zmorejo več nositi. V t.i. PKP7 jim je na pomoč priskočila
država, sedaj pa apelirajo na občine, da jim tudi pomagajo.
Država je prevoznikom šolskih prevozov v t.i. PKP7 zagotovila nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih
prevozov, in sicer od 1. novembra 2020 do 24. junija 2021
za dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati
šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni. Izvajalci so tako
upravičen do nadomestila izpada prihodkov v višini 50%
fiksnih stroškov prevoznika. Ti stroški so določeni s 36%
dnevne cene oziroma 36% dnevne pogodbene cene. Tako
so izvajalci šolskih prevozov upravičeni do nadomestila v
višini 18% dnevne cene ali v višini 18% pogodbene cene
na dan.
S strani predstavnikov občin je bilo poudarjeno, da ni
podlage za izvedbo plačila neizvedenih storitev in opozorjeno, da morajo občine z javnimi sredstvi ravnati skladno
z veljavno zakonodajo.
Dogovorjeno je bilo, da bo sklican ponovni sestanek z
združenji občin in Ministrstvom za infrastrukturo, na
katerem bi poizkušali najti ustrezno rešitev.

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
19. 5. 2021 je potekal videokonferenčni sestanek med
predstavniki ter Ministrstva za zdravje, Ministrstva za
javno upravo in Ministrstva za finance ter predstavniki
združenj občin. Sestanek je vodila generalna direktorica
Direktorata za zdravstveno varstvo, mag. Marija Magajne,
ki je uvodoma pojasnila, da je ministrstvo pripravilo predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško
pregledne službe ter da bo kmalu posredovan združenjem v
pregled in pripombe. Pravilnik mora ministrstvo pripravit
skladno z določili Zakona o finančni razbremenitvi občin,
kateri je začel veljati z začetkom letošnjega leta. Ta pa je
določil, da od 1. 1. 2021 dalje stroški izvajanja mrliško
pregledne službe preidejo iz občin na državo. Občine ne
bodo zalagale sredstev in jih preko refundacij pridobile
nazaj, temveč bo izvajalec mrliško pregledne službe račun
za storitev poslal direktno ministrstvu.
Ministrstvo za zdravje je občine zaprosilo za posredovanje
informacij o izvajalcih mrliško pregledne službe in s strani
50 podatkov še niso prejeli. Občine bodo ponovno zaprosili za posredovanje le-teh.
S strani predstavnikov ministrstva za zdravje je bilo tudi
povedano, da se bo potekalo več aktivnosti na področju
izobraževanja in strokovne usposobljenosti mrliških
preglednikov te vzpostavitve elektronskega poročanja smrti
s strani mrliškega preglednika.
Prav tako pa bodo pripravili sklep za poenotenje cen
storitev mrliško pregledne službe, saj so cene navedenih
storitev po državi zelo različna.
Občine ostajajo organizatorke mrliško pregledne službe in
bodo imele z izvajalci še naprej sklenjene pogodbe, zato je
bila izpostavljena dilema glede sklepanja teh pogodb, saj
občine ne bodo več plačnice. Podan je bil predlog sklenitve
tripartitne pogodbe. Ministrstvo bo pripravilo ustrezna
pojasnila injih posredovalo občinam.

POGAJANJA DRŽAVE S SINDIKATI
JAVNEGA SEKTORJA V MESECU MAJU
Prva pogajanja v mesecu maju
Na dnevnem redu prve seje, ki je potekala 4. 5. 2021, je
bila odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju
povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega
razmerja javnih uslužbencev, sprememba izplačilnega
dneva za plače pri proračunskih uporabnikih in regres za
letni dopust 2021.
Vladna pogajalska skupina je pokazala pripravljenost
javnim uslužbencem zvišati regres za letni dopust, ki
sicer letos znaša 1024 evrov. Medtem, ko so sindikati
pred časom zahtevali 1300 evrov regresa, je vlada izrazila
pripravljenost, da bi vsem javnim uslužbencem izplačalo
1050 evrov, pod pogojem, da se izplačilo plače javnim
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5. Odprava znižanja vrednosti plačnih razredov plačne
lestvice
• gre za trajni ukrep, ki je sovpadal z istočasnim
povišanjem plač večine javnih uslužbencev zaradi
odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah;
• vrednost plačnih razredov plačne lestvice naj se usklajuje v skladu s 5. členom ZSPJS, pri čemer se vladna
in sindikalna dogovorita, kakšna mora biti vrednost
določenih makroekonomskih kazalnikov, da se izvede
prva uskladitev.
6. Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih
in regres za letni dopust v letu 2021
• dan izplačila plače pri proračunskih uporabnikih se
zamakne na 10. delovni dan v mesecu, vendar ne
kasneje kot na 15. koledarski dan v mesecu;
• za leto 2021 se določi regres za letni dopust v višini
1.050 evrov.

uslužbencem zamakne na 15. v mesecu. Sindikati so vladni
predlog zavrnili in kot protipredlog zahtevali 1100 evrov
regresa za vse javne uslužbence. Na izplačilo plač 10. v
mesecu pa so bili pripravljeni pristati, če vlada ugodi tudi
še nekaterim drugim ukrepom.

Druga pogajanja v mesecu maju
Na drugi seji pogajalske skupine je vlada sindikatom
javnega sektorja predstavila svoj končni predlog. Na
vladni strani so bili prepričani, da predstavljeni predlog
v pomembnem delu upošteva predloge sindikalne strani
in prinaša administrativne razbremenitve. Predlog vlade
je bil sledeč:
1. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji:
• povišanje zneska za dnevnico za službeno potovanje
v državi nad 12 ur ter določitev dnevnice za službeno
potovanje v trajanju nad 8 do 12 ur, ohrani pa se sedaj
veljavna ureditev glede povračila stroškov prehrane
za službena potovanja v trajanju 6-8 ur kot regres za
prehrano med delom.
2. Nadomestilo za ločeno življenje
• ohranitev sedaj veljavne ureditve (povračilo zgolj
stroškov za stanovanje).
3. Solidarnostna pomoč:
• ohranitev cenzusa glede minimalne plače; povišanje
cenzusa za člane sindikatov na 140 % minimalne plače,
• ohranitev različnih višin solidarnostnih pomoči, kot
velja sedaj.
4. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:
• povračilo stroškov kilometrine v višini 10% cene
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri
čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni
podatek maloprodajne cene, kot je bilo dogovorjeno z
aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
(Uradni list RS, 160/20), vendar v znesku izplačila ne
manj kot 30 evrov;
• če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo
stroški v višini cene te vozovnice;
• pri ostalih določbah glede povračila stroškov prevoza
na delo in z dela vladna stran vztraja pri predlogu, ki
je sindikalni strani bil posredovan s predlogom aneksa
h KPND, dne 23.10.2020.

Tretja pogajanja v mesecu maju
Velika večina sindikatov javnega sektorja iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek, se je odločila, da zavrne
končni vladni predlog v pogajanjih o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov
in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, spremembi
izplačilnega dneva in letošnjem regresu.
Kot so zapisali v omenjeni pogajalski skupini, vladni predlog, ki »ni dopuščal več nobenih pogajanj in je potekal
pod umetno ustvarjenim in vsiljenim časovnim pritiskom,
ne izpolnjuje pričakovanj sindikatov in njihovega članstva
glede odprave varčevalnih ukrepov, ki jih je uvedel zakon
za uravnoteženje javnih financ«.
Med slednjimi so posebej izpostavili znižanje vrednosti
plačnih razredov za osem odstotkov. Kot so pojasnili, se
vladna stran v tem delu ni v ničemer približala sindikalnim
predlogom, čeprav se vrednost plačnih razredov ni usklajevala zadnjih deset let, realna vrednost plačnih razredov
pa je v teh desetih letih padla za 20 odstotkov. Opozorili
so, da zaveza o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov
iz stavkovnega sporazuma med vlado in sindikati javnega
sektorja iz leta 2018 zaenkrat ostaja v celoti nerealizirana.
Pričakujejo, da se bodo pogajanja o tem takoj nadaljevala, vključno s pogajanji o načinu odprave omenjenega
8-odstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov.
Kot problematičen so izpostavili tudi predlagani zamik
plačilnega dneva. Po njihovih navedbah bi sprememba
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v Odboru regij dr. Ivanom Žagarjem in predsednikom
Odbora regij Apostolosom Tzitzikostasom
Osrednja tema pogovorov je bila predstavitev prednostnih
nalog predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, s
poudarkom na Konferenci o prihodnosti Evrope, v okviru
katere sodeluje tudi Odbor regij.
V pogovoru je bil potrjen obojestranski interes za sodelovanje bodočega slovenskega predsedstva Svetu Evropske
unije z Odborom regij. Odbor regij bo na zaprosilo
bodočega predsedstva Svetu Evropske unije, v skladu
z običajno prakso, pripravil mnenja glede vsebin v interesu predsedujoče države oziroma v skladu z njenimi
prioritetami.

dneva izplačila plače velikemu delu javnih uslužbencev
zamaknila plačilni dan za deset dni ter jim povzročila
dodatno birokracijo in stroške.

Četrta pogajanja v mesecu maju
Pogajanja s sindikati javnega sektorja so se nadaljevala 14.
5. 2021. Namen seje je bila seznanitev vseh sodelujočih z
odzivi sindikalne strani na končni vladni predlog o odpravi
nekaterih varčevalnih ukrepov glede povračil stroškov in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev
z dne 10. 5. 2021.
Končni vladni predlog v katerem so bili sindikalni predlogi v pomembnem delu upoštevani, je bil podan po
dvomesečnih pogajanjih kot paket ukrepov zaradi časovne
stiske in izključno z namenom, da bi se vse dogovorjeno in
s tem višje pravice javnih uslužbencev, skupaj z administrativnimi razbremenitvami, lahko uveljavile že s 1. junijem.
Vladna stran je pogoje, ki so jih posamezni sindikati postavili za sprejem končne vladne ponudbe, preučila ter tudi
ob upoštevanju teh pogojev pripravila besedilo 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.
Kljub vloženemu naporu vladne strani v to, da bi prišlo
do dogovora, pa na pogoje, pri katerih vztraja Pogajalska
skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob
Počivavšek – da naj se vse plače v javnem sektorju uskladijo
za 8% - enostavno ni mogla pristati.
Vlada RS je Dogovor sprejela na svoji 78. redni seji, del
sindikatov ga je podpisal do konca meseca maja, drugi
del pa naj bi ga do vključno 2. 6. 2021. Potem sledijo
aktivnosti na področju sprejemanja aneksov h kolektivnim
pogodbam.

PREDSEDNIK SLOVENSKE DELEGACIJE
V ODBORU REGIJ DR. IVAN ŽAGAR Z
DRŽAVNIM SEKRETARJEM GAŠPERJEM
DOVŽANOM O PREDNOSTNIH
NALOGAH PREDSEDOVANJA
SLOVENIJE SVETU EU
25. 5. 2021 je potekal videokonferenčni sestanek med
državnim sekretarjem Ministrstva za zunanje zadeve
Gašperja Dovžana s predsednikom slovenske delegacije
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

4. Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike
Slovenije
5. Zakon o kmetijskih zemljiščih
6. Zakon o urejanju trga dela
7. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
8. Zakon o šolski prehrani
Celoten dopis s predlogi je na voljo TU.

PRIPOMBA K PREDLOGU UREDBE O
SPREMEMBI UREDBE O UPRAVLJANJU
KAKOVOSTI KOPALNIH VODA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombo k predlogu Uredbe o spremembi
uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, ki je bila
8. 4. 2021 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.
S spremembo se zmanjšuje število kopalnih voda iz 48
na 41. V obrazložitvi sprememb je navedeno, da do njih
prihaja, ker nekatere obstoječe kopalne vode ne ustrezajo
več kriterijem in zato se jih črta s seznama. Se pa na seznam
uvrščajo nova območja, ki zadostujejo kriterijem določitve
kopalnih voda in za njih tudi obstaja interes lokalnih
skupnosti, nekatere kopalne vode pa so združene ali pa
se prilagodi območje kopalne vode glede na novo stanje
na terenu.
Opozorili smo predvsem na tiste kopalne vode, ki se jih
črta iz seznama. Pripravljavca smo pozvali naj ponovno
preuči smotrnost njihovega črtanja, saj bi to lahko privedlo
do širše škode. Prav tako smo pozvali, da pri ponovni
preučitvi kriterijev sodelujejo tudi s posamezno lokalno
skupnostjo in upoštevajo njihova stališča in predloge.
Namreč črtanje določenih kopalnih voda iz seznama bi
lahko za širše območje, ne zgolj za posamezno občino,
pomenilo tudi škodo z vidika turizma in njegovega razvoja.
S tem pa je povezanih več panog, lokalnih podjetij in s
tem tudi delovnih mest.

PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA
O POSTOPKIH ZA IZDAJO SOGLASJA K
ZADOLŽEVANJU OBČIN
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance
naslovilo dopis s pripombami k predlogu Pravilnika o
postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.
Celoten dopis je na voljo TU.

ZAGOTOVITEV SREDSTEV V OKVIRU
MEHANIZMA DOGOVOR ZA RAZVOJ
REGIJ
Združenje občin Slovenije je, na podlagi sklepa predsedstva
združenja, na Kabinet predsednika Vlade RS naslovilo
poziv za ohranitev mehanizma Dogovor za razvoj regij
oz. njegovo nadgradnjo. Gre za dober mehanizem, brez
katerega bi imele manjše občine malo možnosti priti do
evropskih sredstev. Seveda je nujna odprava birokratskih
ovir, vendar gre za dober princip delovanja od spodaj
navzgor in zato ga velja ohraniti tudi v bodoče.
Hkrati smo tudi podali zahtevo, da se za ta namen zagotovi sredstva vsaj v enaki višini, kot so bila zagotovljena v
obdobju 2014–2020.

PREDLOGI ZA DRUGI PAKET
DEBIROKRATIZACIJE

POZIV K POENOTENJU CEPILNIH
SEZNAMOV IN ZAGOTOVITVI
ČIMPREJŠNJE PRECEPLJENOSTI
PREBIVALSTVA

Na Strateški svet za debirokratizacijo smo naslovili predloge
za t.i. »drugi paket debirokratizacije« oz. predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov.
Podali smo predloge za spremembo sledečih zakonov:
1. Zakon o davku na dodano vrednost
2. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti
3. Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

Na podlagi sklepa predsedstva ZOS, smo na Kabinet
predsednika Vlade RS in Ministrstvo za zdravje naslovili poziv k poenotenju cepilnih seznamov, s katerimi
bodo razpolagali cepilni centri in cepilna mesta. S tem
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PRENOS KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IZ
SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
GOZDOV RS NA OBČINE

poenotenjem bomo pomembno doprinesli k hitrejši precepljenosti prebivalstva in zajezitvi oz. končanju epidemije.

POZIV ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV
ZA INVESTICIJE V PRIMARNO
ZDRAVSTVO

Na podlagi sklepa Predsedstva ZOS smo na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter tudi na Kabinet
predsednika vlade naslovili poziv k sklicu sestanka, na
katerem bi poizkušali najti rešitev, ki bi omogočala prenos
kmetijskih zemljišč in gozdov iz Sklada na občine.

Na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za zdravje
smo posredovali poziv, da se za namene investicij v primarno zdravstvo, predvsem za manjše občine, v Načrtu
za okrevanje in odpornost, predvidi tudi take projekte in
načrtujete ustrezna finančna sredstva.

ZAPROSILO ZA POSREDOVANJE
INFORMACIJ V ZVEZI S CTN2
Na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko smo naslovili dopis z zaprosilom o podrobnejših
informacijah o aktivnostih na področju mehanizma
CTN2.

USKLADITEV PRAVILNIKA O POGOJIH
IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO
PREGLEDNE SLUŽBE Z DOLOČILI
ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI
OBČIN

O mehanizmu CTN je predsedstvo ZOS meseca marca
na svoji tretji redni seji razpravljalo tudi z ministrom
Zvonkom Černačem. ZOS je v preteklosti že predlagal
uvedbo drugačnih meril za izbor operacij, financiranih iz
CTN mehanizma in da bi bile do teh sredstev upravičene
tudi druge občine, ne samo mestne.

Na Ministrstvo za zdravje smo poslali dopis, v katerem
ponovno pozivamo k pričetku aktivnosti za sprejem
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško
pregledne službe.

PREDLOG ZA POVEČANJE SREDSTEV
ZA LOKALNI RAZVOJ

DOLGOTRAJNA OSKRBA
Na podlagi sklepa sedme seje predsedstva ZOS smo na
Ministrstvo za zdravje posredovali dopis, v katerem pozivamo k čim hitrejši pripravi podlag za urejanje dolgotrajne
oskrbe, ki bodo izhodišče za razvijanje storitev pomoči in
za ustrezno razdelitev finančnih bremen med državo in
občinami.

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko smo naslovili pobudo za 25% povečanje sredstev
za lokalni razvoj.
Interesa za sodelovanje v LAS-ih in tudi idej za projekte
je veliko, sredstev pa žal premalo. Mestnim občinam oz.
mestom so na voljo sredstva iz Mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). S temi sredstvi se lahko izvajajo
večji infrastrukturni projekti, podeželske občine pa do teh
sredstev žal nimajo dostopa. Menimo, da bi se lahko s
povečanjem CLLD sredstev lahko podeželskim občinam
omogočilo tudi izvajanje infrastrukturnih projektov, ki bi
dvignili kakovost življenja na podeželju. Glede na nevedno
bi bilo primerno, da bi se sredstva povečala vsaj za 25%. S
tem povečanjem bi pomembno doprinesli k oblikovanju
novih zgodb o uspehu.

PROŠNJA ZA SKLIC SESTANKA NA
TEMO ZAGOTAVLJANJA USTREZNE
ZDRAVSTVENE OSKRBE NA PRIMARNI
RAVNI
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje
posredovalo dopis, v katerem pozivamo k sklicu sestanka,
na katerem bi razprava potekala o težavah na področju zagotavljanja osnovne zdravstvene oskrbe na primarni ravni.
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POZIV K VKLJUČITVI OBČIN IN
ZDRUŽENJ V PRIPRAVO KLJUČNIH
AKTOV V ZVEZI Z NOVO FINANČNO
PERSPEKTIVO IN NAČRTOM ZA
OKREVANJE IN ODPORNOST

IZRAČUN STROŠKOV OBČIN IN
OBLIKOVANJE POVPREČNINE
Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika
Vlade RS, MJU in MF posredovalo dopis s pozivom
za posodobitev načina izračuna stroškov občin, ki so
podlaga za oblikovanje višine povprečnine.

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade
RS, MJU, MKGP in SVRK posredovalo dopis s pozivom
za vključitev občin in združenj v vse faze sprejemanja
dokumentov, potrebnih za uspešno črpanje sredstev iz
Načrta za okrevanje in odpornost kot tudi sredstev iz
naslova nove finančne perspektive.

V vsakoletnih pozivih opozarjamo, da se z izračuni, narejenimi na podlagi povprečja zadnjih štirih let, ustvari
slika, ki ni odraz dejanskega stanja. Prepričani smo, da bi
bilo treba za njihov izračun upoštevati dejanske stroške
občin, zato dajemo pobudo, da se pri oblikovanju višine
povprečnine za sedanje in naslednji proračunski leti
upoštevajo dejanski stroški občin v letu 2020 ter stroški
novih nalog, do katerih bo prišlo v naslednjem letu.

Združenje občin Slovenije pristojne nenehno opominja,
da je treba v vse faze črpanja evropskih sredstev vključiti
lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti so tiste, ki vedo
kateri projekti so ključni za določeno območje.

POBUDA ZA PRENOS UREJANJA
MANJŠIH VODOTOKOV IZ DRŽAVE NA
OBČINO

PONOVEN POZIV K UREDITVI
NESORAZMERJA MED PLAČAMI
FUNKCIONARJEV IN JAVNIH
USLUŽBENCEV

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade
RS, MJU in MOP naslovilo pobudo za prenos naloge
urejanja manjših vodotokov iz države na občine.

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika
Vlade RS in Ministrstvo za javno upravo naslovilo dopis,
v katerem ponovno pozivamo k odpravi nesorazmerij
med plačami županov in direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov.

S prenosom nalog vzdrževanja manjših vodotokov iz države
na občine bi pomembno doprinesli k večji poplavni varnosti in na daljši rok tudi na znižanje stroškov povezanih
z odpravo posledic naravnih nesreč.

Hkrati pa smo pozvali tudi k dopolnitvi ukrepov za zajezitev epidemije s COVID-19, ki bodo omogočali dodelitev
in izplačilo dodatka za delo v izrednih razmerah.

POBUDA ZA PREGLED STANDARDOV
IN NORMATIVOV NA PODROČJU
PREDŠOLSKE VZGOJE

POBUDA ZA SPREMEMBO 27.
ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika
Vlade RS, MJU in MIZŠ naslovilo dopis s pobudo, da
se skupaj z občinami in interesnimi združenji pristopi
k oblikovanju standardov in normativov na področju
predšolske vzgoje.

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade
RS, MJU in MP posredovalo pobudo za spremembo 27.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Menimo, da je čas, da se temeljito pregleda standarde in
normative, ki veljajo na področju predšolske vzgoje in se
jih tam, kjer je možnost izboljšav in racionalizacij, tudi
ustrezno posodobi oz. spremeni.
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STROŠKI IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE
Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade
RS, MJU in MF naslovilo dopis, v katerem pozivamo, da
se občinam, ki imajo visoke stroške zaradi izvajanja zimske
službe, zagotovi dodatna proračunska sredstva oz. se te
stroške ustrezno ovrednoti v okviru vsakoletnih izračunov
stroškov občin.
Sredstva za izvajanje zimske službe je na eni strani težko
načrtovati, na drugi strani pa gre za izjemno visoka sredstva, ki dodatno bremenijo občinske proračune. Prav
tako pa tu ne gre zgolj za te stroške. Občine imajo zaradi
posledic zim in izvajanja zimske službe tudi višje stroške
vzdrževanj cest, saj je življenjska doba tako cestne kot
obcestne infrastrukture krajša kot bi bila sicer.

VPRAŠANJA OBČIN

DOMSKO VARSTVO
Vprašanje:
»Za občanko po odločbi pristojnega CSD plačujemo domsko
varstvo. Gospa je solastnica nepremičnine na katero je občina
vpisala prepoved odtujitve. Gospa (ki ji je dodeljena skrbnica)
in preostali solastniki želijo sedaj nepremičnino prodati. Tudi
občini je v interesu, da se nepremičnina proda. Ob tem pa se
nam seveda poraja vprašanje, kako speljati ustrezne postopke
z naše strani. Ali se občino vključi v prodajno pogodbo in
se del kupnine nakaže kar na TRR občine, glede na to da
smo za domsko varstvo za gospo plačali že več kot bo znašal
solastniški delež kupnine? Na CSD so nam sicer pojasnili, da
mora občina urediti izbris plombe in da se kupnina nakaže
na TRR občanke, s tistim denarjem pa se nato plačuje dom.
CSD izda novo odločbo, da občina v tem času, dokler je denar
na razpolago, zanjo ne rabi sofinancirati domskega varstva.
Tukaj se nam sicer poraja vprašanje, kaj če se pridobljen znesek
od kupnine med tem porabi v druge namene in kaj v primeru
če se slučajno zgodi da gospa v kratkem po pridobljeni kupnini
od prodaje umre. Lahko občina potem zahteva kupnino oz.
terjatev? Prosimo če lahko pridobite pojasnilo, kako druge
občine speljejo postopke v takšnih situacijah.«
Odgovori občin so na voljo TU.

PONOVEN POZIV ZA RAZREŠITEV
PROBLEMATIKE RAZLASTITVE CEST
Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika
Vlade RS in Ministrstvo za okolje in prostor ponovno
naslovilo poziv za razrešitev izjemno pereče problematike,
problematike razlastitve cest.
ZOS je v mesecu aprilu Ministrstvu za okolje in prostor
posredovali dopis št. 3501-1/2021, v katerem opozarjamo
na problematiko razlastitve cest. Gre za resnično perečo
težavo, ki povzroča občinam veliko težav pri prostorskem
načrtovanju, otežuje izvajanje projektov in povečuje njihove stroške. Ker s strani Ministrstva za okolje in prostor še
nismo prejeli povratne informacije, smo ponovno pozvali
k pričetku aktivnosti na tem področju.
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posavske, vzhodnoštajerske, zahodnoštajerske in zasavske
regije v skupni višini 5.751.797,30 EUR.

REDNE SEJE VLADE RS

Vlada potrdila predlog sprememb davčnih
zakonov
Vlada je določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o dohodnini in predloga Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

73. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 73. redni seji z dne, 5. 5. 2021, sprejela več
odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covid-19, ter več zakonskih predlogov. Izdala je Odlok o
spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Sprememba
odloka se nanaša na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih.
Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20
kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec
na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo
enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb. Sprejela je končno
oceno neposredne škode posledic potresa decembra
2020, Vlada je določila besedila predlogov Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dohodnini in predloga Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost, določila je besedilo predloga Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zaščiti živali
Predlog novele, pripravljen v okviru medresorske delovne
skupine, celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in
zapuščenih živali. Delovna skupina je imela nalogo preučiti
izhodišča za spremembe predpisov na področju zaščite živali
zaradi uskladitve z določbami novele Stvarnopravnega
zakonika (SPZ) ter preučiti potrebe za celovito ureditev
področja zapuščenih živali.Predlog vsebuje rešitve zaradi
uskladitve z določbami novele SPZ, celovitejšo ureditev
področjazapuščenih živali (omejitev posedovanja nekaterih
vrst živali, osnovna znanja za skrbnike živali in tiste, ki
opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi) in
rešitve, nastale zaradi potrebe po boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali.
Celoten povzetek 73. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
podukrepa iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Podpora iz podukrepaPodpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do
širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj
100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih
storitev prekotega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna
omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za
njihovo gradnjo.

74. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 74. redni seji podaljšala epidemijo
nalezljive bolezni COVID-19 za mesec dni in sprejela
odloke v zvezi z njeno zajezitvijo. Obravnavana pa so
bila tudi tri poročila pristojnih institucij v zvezi z nadzorom nad izvajanjem odlokov za zajezitev epidemije
nalezljive bolezni COVID-19

Epidemija na območju celotne države
podaljšana za 30 dni
V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu
okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive
bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa
smo priča njenemu širjenju med populacijo, ki močno
presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne
epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno,
razglasitev epidemije na celotnem območju Republike

Končno oceno neposredne škode posledic
potresa decembra 2020
Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic
potresa 29. decembra 2020 na območju dolenjske, koroške,
ljubljanske, notranjske, obalne, podravske, pomurske,

20

Maj 2021
Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom
na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se
šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti
najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji
V vseh statističnih regijah je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih
dovoljeno od 5. do 22. ure. Vlada z odlokom spreminja
pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti
gostinskih obratov. Tam je ponudba za mizami dovoljena
za maksimalno štiri osebe, med robovi miz pa mora biti
najmanj 3 metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo
več ni določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo
pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj
z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za mizo.

Odlok o spremembah Odloka o začasni
omejitvi ponujanja kulturnih storitev
končnim uporabnikom
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se omejitev
števila končnih uporabnikov pri javnih kulturnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih in na prostem sprosti na
način, da se število končnih uporabnikov omeji glede na
50% zasedenost zmogljivosti sedišč. Strežba in uživanje
hrane in pijače na javnih kulturnih prireditvah nista
dovoljena. Javne kulturne prireditve ni dopustno izvajati
brez zagotovitve sedišč za končne uporabnike. Končni
uporabniki in nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah
morajo opraviti obvezno predhodno testiranje na SARSCoV2, pri čemer je udeležba dopustna le ob negativnem
testu, cepljenju ali prebolelosti.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju
športnih programov
Z novim odlokom se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne
glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali
registriranim športnikom. Prav tako se dovoljuje prisotnost gledalcev na tekmovanjih, ob predpogoju testiranja,
prebolevnosti ali cepljenja.

Odlok o spremembah Odloka o začasni
omejitvi kolektivnega uresničevanja verske
svobode
Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se pri verskih
obredih, bogoslužjih, molitvah in drugih verskih praksah
določa, da se število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko
svobodo v zaprtih prostorih omeji na 50% zasedenost zmogljivosti sedišč, na prostem pa na največ 50 udeležencev.
Medosebna razdalja med udeleženci mora biti v vseh primerih najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega
gospodinjstva.
Celoten povzetek 74. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Odlok o spremembah Odloka o
začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na
prostem in v zaprtih prostorih (pod pogoji iz Zakona o
javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev.
Zbiranje na shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za
tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Vse ostale omejitve
glede shodov in prireditev ostajajo nespremenjene: v
zaprtih prostorih en udeleženec na 20 kvadratnih metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask, na prostem en
udeleženec na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja
med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra.
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o določitvi pogojev vstopa v
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Ponovno se uvaja možnost predčasne prekinitve karantene
s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno. Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno

75. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 75. redni seji v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 spremenila projekt
»Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave«,
določila besedilo predloga novele Zakona o varstvu javnega reda in miru ter sprejela Uredbo o prostovoljnem
služenju vojaškega roka. Vlada RS pa je sprejela tudi
Predlog stališča do Akcijskega načrta za evropski steber
socialnih pravic in sklep o ustanovitvi delovne skupine
vlade za namen morebitne izdaje zelene, socialne ali
trajnostne obveznice Republike Slovenije.
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Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja
narave
Vlada je sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih
programov 2021 – 2024 spremeni projekt »Trajnostna
mobilnost v območjih ohranjanja narave«. Z novelacijo
investicijskega projekta je izhodiščna vrednost projekta
3.619.760,73 evrov, hkrati pa se projekt podaljšuje do
leta 2023.

prenočevanje na javnem kraju, prostovoljni prispevki,
lažna naznanitev prekrška).

Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega
roka
S sprejeto uredbo, s katero se nadomešča prejšnja Uredbo
o prostovoljnem služenju vojaškega roka, se želi doseči
naslednje cilje:
• omogočiti dolgoročno stabilno popolnjevanje vseh
struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega;
• povečati interes za prostovoljno služenje vojaškega
roka (PSVR) in tako zagotoviti več usposobljenih
državljanov za popolnjevanje vseh struktur SV;
• omogočiti vključevanje v PSVR čim širšemu krogu
zainteresiranih državljanov, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje;
• s programom temeljnega vojaško strokovnega usposabljanja (TVSU) vzpostaviti pogoje, da se mladi po
končanem programu usposabljanja lahko vključijo v
pogodbeno rezervno sestavo (PRS) oziroma v stalno
sestavo SV ter dolgoročno vzpostaviti kadrovsko bazo
za popolnjevanje vseh struktur SV.

Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu
javnega reda in miru prinašajo naslednje poglavitne rešitve:
1. vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih,
se izrecno navajajo v evrih;
2. poudarjen je dodatni namen zakona, tj. preprečevanje
opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z
namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti;
3. širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni
ali telesne poškodbe. Podrobno se opredeljuje namen zbiranja prostovoljnih prispevkov, in sicer za
humanitaren ali splošno koristen namen. Določena
je prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki predstavlja motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali
nadlegovanja ljudi;
4. dodatno je določen prekršek storilca, ki oškodovanca
udari večkrat in ne le enkrat. Natančneje so določena
sorodstvena oziroma druga razmerja med kršiteljem
in oškodovancem;
5. določen je tudi prekršek, storjen s hrupom, če gre za
hrup, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost
in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali
počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti.
Poleg tega se določa prekršek hrupa v primeru, če
policija prejme anonimno prijavo kršitve, policisti pa
ob intervenciji na kraju samem tudi sami zaznajo hrup;
6. pokanje z acetilenom (karbidom) ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje je dovoljeno samo v času
velikonočnih praznikov in praznika dela ali v času
praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi
predpisi. Posebej je prepovedano tudi ogrožajoče
streljanje;
7. vključene so dodatne pristojnosti občinskim redarjem
za nadzor nad storjenimi prekrški (povzročanje hrupa,

Akcijski načrt za evropski steber socialnih
pravic
Akcijski načrt vključuje tri krovne cilje do leta 2030, in
sicer:
• 78 odstotna stopnja zaposlenosti,
• 60 odstotna vključenost odraslih v usposabljanje na
letni ravni,
• 15 milijonov manj ljudi, ki jim grozita revščina in
socialna izključenost.
Delovna skupina za morebitno izdajo zelene,
socialne ali trajnostne obveznice države
Delovna skupina, ki je ustanovljena z namenom,
da preuči možnosti za izdajo zelene, socialne ali trajnostne državne obveznice, bo skrbela za usklajeno in
kontinuirano sodelovanje med različnimi deležniki.
Projekte, ki bi se financirali s prejemki zelene, socialne
ali trajnostne obveznice Republike Slovenije, bo delovna
skupina ocenila in se do njih opredelila. Pripravila bo
tudi Okvir trajnostnih obveznic Republike Slovenije.
Celoten povzetek 75. redne seje Vlade RS je na voljo TU.
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Program odprave posledic neposredne
škode na stvareh zaradi poletnih neurij s
poplavami v letu 2020
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč
je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program
odprave neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij
s poplavami v letu 2020, v skupni višini 22.100.000,00
evrov. V letu 2021 je predvideno 11 milijonov evrov.

Vlada RS je na 76. redni seji izdala pet odlokov v zvezi
z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sprejela Program
odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi
poletnih neurij s poplavami v letu 2020 ter spremembe
in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu
2021. Vlada RS je tudi razporedila sredstva državnega
proračuna in določila 35 novih pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Prav tako
pa je Vlada RS določila besedilo Zakona o Zakona o
informacijski varnosti in določila izplačilne dni za plače
zaposlenih pri nekaterih proračunskih uporabnikih.

Dopolnjen seznam pomembnih investicij do
omilitve posledic gospodarske škode zaradi
epidemije
Vlada RS je določila 35 novih pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji covid-19, iz seznama pa
je črtala 13 investicij (zlasti zaradi podvajanja ali zamenjave
projektov). Tako je na seznamu skupaj 336 pomembnih
investicij. Namen določitve pomembnih investicij je
predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi
posameznih postopkov povezanih s temi investicijami,
katerih namen je omiliti gospodarsko škodo, ki jo je pustila
epidemija.

Podaljšano izvajanje ukrepov po Odloku o
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 v upravnih zadevah
Vlada RS ugotavlja, da epidemiološka situacija, zaradi
katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje
tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega
odloka. Ukrepi ostajajo v veljavi.
Z odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi:
• vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa,
• omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog
neposredno pri organu tako, da se zainteresirani
predhodno naročijo,
• organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih
obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja
zdravja udeležencev,
• omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve
v uradnih prostorih,
• dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov,
• dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe,
če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje
širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke
odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku,
• dopusti se podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti,
če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Določeni izplačilni dnevi za plače zaposlenih
pri nekaterih proračunskih uporabnikih
Vlada je določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri
proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač
uporabljajo sistem MFERAC, razen za lokalne skupnosti,
in sicer za obdobje od junija do decembra 2021.
Celoten povzetek 76. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

77. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 77. redni seji izdala šest odlokov v
zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19 in Sklep o
podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila
plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec
dni.

Odlok o določitvi pogojev vstopa v
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Ključne novosti odloka so: določena sta temno rdeči in
rdeči seznam, priznavajo se tudi negativni testi in dokazila o preboleli bolezni iz Srbije. Med izjemami, ki lahko
vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno in brez
negativnega testa, so tudi otroci do 15 leta, ki potujejo v
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Sklep o podaljšanju ukrepa delnega
povračila nadomestila plače delavcem na
začasnem čakanju na delo za mesec junij
Vlada RS je ukrep čakanja na delo podaljšala še za en
mesec, in sicer od 30. junija 2021.
Trenutne epidemiološke razmere, stanje na trgu dela, ki je
vezano na okrevanje gospodarstva (in ki je kljub odpravi
nekaterih omejitvenih ukrepov na področju gospodarstva
še vedno nezadovoljivo) ter pozitivni odzivi delodajalcev
nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila
plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno
potreben, zato ga podaljšuje.
Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega
povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na
delo za mesec junij 2021 so ocenjene v skupni višini 28
mio evrov (ob predpostavki, da bo v mesecu juniju v
ukrep vključenih 40.000 delavcev in da država delodajalcu
povrne v povprečju 700 evrov na zaposlenega delavca, ki
je na začasnemu čakanju na delo).
Celoten povzetek 77. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali
skrbnika.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji
Od ponedeljka, 31. maja 2021 bo izvajanje kongresne
dejavnosti dovoljeno pod nekoliko drugačnimi pogoji.
Zaposleni bodo morali izpolnjevati pogoj PCT (preboleli,
cepljeni, testirani), število oseb v zaprtih javnih prostorih
oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči pa bo
omejena na 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Pri tem
bo moralo biti med osebami eno sedišče prosto. Navedeni
omejitvi ne bosta veljali na odprtih površinah, kjer ni fiksnih sedišč. Tam bo med postavljenimi sedišči najmanj 1
meter razdalje.
Odlok o spremembah določenih odlokov,
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih
boleznih
Z Odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja
nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost
ukrepov, ki jih vsebujejo.
S tem odlokom se do 6. junija 2021 podaljšuje veljavnost
ukrepov iz naslednjih odlokov:
• 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 prepovedi 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.

78. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na 78. redni seji seznanila s predlogom
Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov in z osnutkom
proračunskega memoranduma in podala usmeritve za
pripravo sprememb proračuna za leto 2022 ter pripravo proračuna za leto 2023. Prav tako je Vlada RS
izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
razporedila sredstva državnega proračuna, razširila
seznam projektov v nacionalnem razvojnem programu
2021-2024 ter sprejela stališče do sporočila Evropske
komisije glede zagotavljanja dolgoročnega trajnostnega
razvoja Evrope. Vlada RS pa je določila tudi predlog
sprememb Zakona o nadzoru državne.

Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov
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 prinaša naslednje:
1. Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra
za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim
uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s
polovičnim delovnim časom.
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motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede
višine cene bencina upošteva referenčni podatek
maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, vendar v znesku izplačila ne manj
kot 30 evrov.
10.
Nagrade dijakom in študentom za obvezno
opravljanja prakse se določijo v za študente v višini
172 evrov mesečno, za dijake v višini 86 evrov mesečno.
11.
Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu
za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih,
ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega
izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10.
dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki
za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri
katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10.
delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski
dan v mesecu.

2. Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini
1.050 evrov in se javnim uslužbencem izplača 4. junija
2021.
3. Dnevnice za službena potovanja v Republiki
Sloveniji v trajanju nad 12 ur znaša 21,39 evra, v
trajanju nad 8 do vključno 12 ur znaša 10,68 evra in
v trajanju 6 do 8 ur znaša 5,16 evra.
4. Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za
člane reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter ureditev, da je
do izplačila solidarnostne pomoči upravičen javni
uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko
se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače, razen v primeru članov
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, za katere
se določi, da osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil
primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140
odstotkov minimalne plače.
5. Terenski dodatek znaša 21 odstotkov dnevnice
za službeno potovanje v državi nad 12 ur.
6. Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice
do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri
koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne
službe.
7. Usklajevanje zneskov - višina regresa za prehrano
se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada
RS. Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje,
dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne
nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno
uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin.
8. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za
prevoženi kilometer. Glede višine cene bencina se
upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v
skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
9. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od
kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja
več kot dva kilometra. Določi se povračilo stroškov
kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega

Podane usmeritve za pripravo proračunov za
leti 2022 in 2023
Cilj je, da se ob predvidenih prihodkih državnega proračuna
postopno znižuje primanjkljaj državnega proračuna na
4,9% BDP v letu 2022 in na 3,6% BDP v letu 2023. S
tem bi se po obdobju epidemije, v katerem veljajo izjemne
okoliščine za odstop od fiskalnih pravil, zastavila pot za
postopno uravnoteženje državnega proračuna.
V obeh letih bodo v ospredju ukrepi za okrevanje, podprti
z evropskimi viri iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost je
predvideno, da bi iz teh sredstev v letu 2022 porabili 330,8
milijonov evrov, v letu 2023 pa 453,7 milijonov evrov.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih
programov
S spremembo odloka je določena obvezna uporaba
zaščitnih mask za gledalce. Za nadzor nad izvedbo tekmovanj je odgovoren tudi organizator tekmovanja, poleg
tega so določene izjeme za gledalce, ki še niso dopolnili
15 let in se tekmovanj udeležujejo z ožjimi družinskimi
člani ali skrbniki. Organizator športnega tekmovanja
zagotovi upoštevanje omejitev iz odloka s strani gledalcev
na podlagi navodil ministrstva, pristojnega za šport.
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Odlok o spremembah Odloka o
začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Glavna novost je črtanje omejitve števila udeležencev
na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število
udeležencev tako ni več omejeno s številko (prej je bilo
50), ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo.
Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše NIJZ
(kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 oseb na
organiziranih prireditvah in shodih).

Vzpostavlja se izjema za športnike in strokovne delavce
v športu, in sicer tako, da se pri izvajanju športnih dejavnosti ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja uporabo
zaščitnih mask.
Celoten povzetek 78. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

213. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 213. dopisni seji sprejela Uredbo o
spremembi Uredbe 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 in izdala pet odlokov
v zvezi z zajezitvijo epidemije s COVID-19.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji
Sprošča se sejemska dejavnost pod pogojem testiranja
zaposlenih, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje
obiskovalcev, število oseb v prostoru, v katerem se izvaja
sejemska dejavnost, pa se omeji na 10 m2 na posameznega
obiskovalca. Omejitev števila oseb ne velja za osebe, ki še
niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani
oziroma skrbniki prostoru, v katerem se izvaja sejemska
dejavnost, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo. Pri izvajanju sejemske dejavnosti v notranjosti je za potrošnike
določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Sprememba Uredbe 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
Že od marca 2021 tako potekajo intenzivni pogovori
s prevozniki in drugimi deležniki s ciljem, da bi novo
Uredbo pripravili tako, da bi dosegli višji standard dostopnosti javnega potniškega prometa. Posledično to pomeni
razbremenjevanje cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje. Pri tem je pretežni del
povečanja namenjen prevozom, ki omogočajo potovanja
na delo in šolanje ter poslovna potovanja. Manjši del
povečanja pa je namenjen prevozom v ruralnih območjih
s ciljem preprečevanja odseljevanja ter turističnim prevozom s ciljem razvoja turizma in omogočanja prostočasnih
aktivnosti socialno šibkejšim skupinam.
Zaradi pojava epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so
na številnih področjih družbenega življenja nastale nepredvidljive omejitve, ponekod pa celo popolne zaustavitve
delovanja oziroma izvajanja storitev. Zaradi posebnosti
in izrednosti razmer omenjenega dvoletnega roka ni bilo
mogoče izvesti, zato se predlaga podaljšanje roka za eno
leto.

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih
omejitvah pri izvajanju športnih programov
Določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dodano, da izključno na sediščih ne velja
medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki
pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz
skupnega gospodinjstva.
Spremembe odloka o začasni omejitvi
ponujanja kulturnih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji
Poleg podaljšanja veljavnostni odloka novela izrecno določa
tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2.
Sprememba odloka o začasnih omejitvah
kolektivnega uresničevanja verske svobode
v Republiki Slovenije
Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela kot izjemo od
obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma
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duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene
prebolevnike.
Celoten povzetek 213. dopisne seje Vlade RS je na voljo

Vlada RS je na 217. dopisni seji izdala Odlok o izjemah
od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, katerega
je izdala na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o nalezljivih boleznih.
Odlok določa, da se pri osebi, ki je bila v visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ukrep
karantene na domu ne uporabi, če je oseba:
• prebolela nalezljivo bolezen COVID-19,
• opravila polno cepljenje zoper nalezljivo bolezen
COVID-19,- prebolela nalezljivo bolezen COVID-19
in
• bila cepljena z enim odmerkom cepiva zoper nalezljivo
bolezen COVID-19.
Odlok pri vseh izjemah določa tudi obdobje, v katerem
se ukrep karantene na domu pri osebi, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19, ne uporabi.
Odlok je začel veljati 29. maja 2021.

TU.

214. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 214. dopisni seji seznanila
s povzetkom izvedenih aktivnosti glede izdaje
Digitalnega zelenega potrdila o cepljenju, testiranju
in prebolevnosti (DZP).
Vlada RS je tako naložila Ministrstvu za javno upravo,
da zagotovi vire in v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi
omogoči oddajo pristopnega obrazca za SmsPass prijavo
na več točkah v Republiki Sloveniji. DZP se bo izdajalo v
okviru sistema eZdravje na podlagi podatkov v Centralnem
registru podatkov o pacientih. Preko zVEM portala bo
dostopno pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali
digitalnim potrdilom. Do DZP bodo lahko dostopali tudi
izvajalci zdravstvene dejavnosti z dostopom do Centralnega
registra podatkov o pacientih. Dostop do potrdila bo
možen tudi za pooblaščene osebe na NIJZ, ki bodo lahko
na zahtevo izdajale potrdilo in ga posredovale po pošti.
Rešitev bo izdelana najkasneje do konca junija 2021.
Povečanje deleža SmsPass uporabnikov je ključno, saj bodo
DZP za potovanje izven Slovenije uporabljali vsi testirani,
cepljeni in prebolevniki, zato je nujno da se čim večjemu
krogu prebivalcev zagotovi enostaven dostop do pridobitve
varne elektronske identitete, da lahko do potrdila kadarkoli
dostopajo sami.
Za zagotovitev administrativne razbremenitve izvajalcev
zdravstvene dejavnosti (predvsem timov izbranih osebnih
zdravnikov) je nujno, da se vmesni čas do začetka izdaje
DZP izkoristi za čim širšo omogočanje dostopnosti prebivalcev do mobilne identitete, ki bo omogočala samostojen
dostop do DZP kjerkoli in kadarkoli. S tem namenom
se želi zagotoviti čim širšo mrežo točk, kjer lahko osebe
oddajo obrazce za pridobitev SMSPass mobilne identitete.
Pri tem sicer DZP ne bo edino potrdilo, ki bo omogočalo
prehod meje, saj bodo še naprej za prestop meje zadostovala
tudi dokazila, ki jih prebivalci danes že imajo (kartončki o
cepljenju, potrdila zdravnikov), vendar kljub temu zaradi
lastnosti DZP, da omogoča preverbo verodostojnosti in
zato omogoča hitrejši in enostavnejši postopek pri prehodu
meje, Vlada RS ocenjuje, da bo delež prebivalcev, ki ga
bodo hoteli imeti čim prej, znaten.
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9 	seje državnega zbora
rs

Dopolnjujejo se naloge Direkcije RS za infrastrukturo
(DRSI), in sicer »izdaja smernic in mnenj ter opravljanje
drugih predpisanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih
aktov kot nosilca urejanja prostora.«
Celoten povzetek 73. izredne seje Državnega zbora RS je
na voljo TU.

73. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGAZBORA
RS

75. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 73.
izredni seji, ki je potekala 14. 5. 2021 obravnavali
novele Zakona o nalezljivih boleznih, Zakona o medijih
in Zakona o železniškem prometu.

Poslanke in poslanci so na 75. izredni seji, ki je potekala od 26. 5. 2021 do 1. 6. 2021, med drugim sprejeli
novele Stanovanjskega Zakona, Zakona o planinskih
poteh in Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih. Odločili so tudi, da novela Zakona o zaščiti
živali, ki jo je v sprejem predložila skupina poslank
in poslancev, konča postopek sprejema v Državnem
zboru RS

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o nalezljivih boleznih (ZNB-C)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 49 glasovi za
in 34 proti sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalezljivih boleznih.
Zakon uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim
izvajanjem. Oseba je v karanteno na domu napotena s
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
ali Policije s podpisom izjave o seznanitvi z napotitvijo v
karanteno na domu. Za osebe, ki izjave ne bodo podpisale,
novela zakona določa, da se jim odredi ukrep karantene
na domu z odločbo ministrstva, pristojnega za zdravje.
Zakon določa tudi evidence, ki jih vodi NIJZ oziroma
Policija in so potrebne za nadzor in spremljanje ukrepa
ter določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek

Sprejeti zakoni
Zakon o spremembah in dopolnitvah
Stanovanjskega zakona (SZ-1E)
Poslanke in poslanci so z 52 glasovi za in enim proti sprejeli
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki vključuje ključne rešitve za vzpostavitev
delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega
števila dostopnih najemnih stanovanj. S spremembami
zakona se bo pospešlila stanovanjska gradnja. Republiški
stanovanjski sklad bo do leta 2023 zagotovil skoraj 2400
novih stanovanj, s spremembo zakona se bo to število še
povečalo. Pričakuje se tudi, da se bo skozi javno najemniško
službo povečalo število najemnih stanovanj. Pristojni
ocenjujejo, da se bo do leta 2025 pridobilo okvirno 2000
novih najemnih stanovanj.

Zakon o spremembah Zakona o medijih
(Zmed-E)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 58 glasovi za
in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah Zakona
o medijih.
Zakon se je spremenil v svojem 77. členu, ki v svojem
prvem in drugem odstavku opredeljuje lokalni radijski in
lokalni televizijski program.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o planinskih poteh
Poslanke in poslanci so s 73 glasovi za in nobenim proti
sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
planinskih poteh, s katerim se zagotavlja stalna sredstva
za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Ministrstvo,
pristojno za turizem, bo na letni ravni za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov. Tako sej težišče financiranja
vzdrževanja in obnove planinskih poti prenaša na pristojno
ministrstvo, kar se povezuje tudi s prizadevanji za obnovo
planinskih koč.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu (ZZelP-L)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so z 59 glasovi
za in nobenim proti sprejeli Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o železniškem prometu
Med drugim se dopolnjuje četrti odstavek 13. člena, ki
opredeljuje strategijo razvoja javne železniške infrastrukture.
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10 	novice združenja

Zakon o spremembi Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih
Poslanke in poslanci so z 82 glasovi za in nobenim proti
sprejeli Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih. Zakon prinaša dvig nadomestila
za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami.

EVROPSKA KOMISIJA URADNO
PREJELA SLOVENSKI NAČRT ZA
OKREVANJE IN ODPORNOST
Evropska komisija je v začetku meseca maja tudi uradno
prejela slovenski načrt za okrevanje in odpornost. Načrt
določa reforme in javne naložbene projekte, ki jih Slovenija
namerava izvesti s podporo mehanizma za okrevanje in
odpornost.
Mehanizem za okrevanje in odpornost je ključni instrument v okviru instrumenta NextGenerationEU, tj. načrta
EU za izhod iz krize zaradi pandemije COVID-19, tako da
bo Evropa po njej močnejša. Z njim bo zagotovljenih do
672,5 milijarde evrov za podporo naložbam in reformam (v
cenah iz leta 2018). To je razdeljeno na nepovratna sredstva
v skupni vrednosti 312,5 milijarde evrov in posojila v višini
360 milijard evrov. Dodelitev nepovratnih sredstev za vse
države članice v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost v tekočih cenah je na voljo tukaj. Mehanizem bo imel
ključno vlogo pri tem, da bo Evropa po krizi močnejša, ter
pri zagotavljanju zelenega in digitalnega prehoda.
Slovenski načrt temelji na štirih prednostnih stebrih:
1. zeleni prehod;
2. digitalna preobrazba;
3. pametna, trajnostna in vključujoča rast;
4. zdravstvo in socialna varnost, vključno z naložbami in
reformami na področju dolgotrajne oskrbe in socialnih
stanovanj.
Projekti v načrtu bodo izvedeni do konca leta 2026, kar je
obdobje veljavnosti mehanizma za okrevanje in odpornost.
V načrtu je Slovenija predlagala projekte na vseh sedmih
evropskih vodilnih področjih (zagnati; prenoviti; napolniti; povezati, modernizirati; povečati; preusposabljati in
izpopolnjevati).
Predstavitev načrta je rezultat intenzivnega dialoga med
Komisijo in slovenskimi organi, ki je potekal v zadnjih
mesecih z namenom priprave ustreznega načrta.
Komisija bo načrt ocenila v naslednjih dveh mesecih na
podlagi 11 meril iz uredbe in vsebino pretvorila v pravno
zavezujoče akte. Ta ocena bo vključevala zlasti pregled,
ali načrt prispeva k učinkovitemu obravnavanju vseh
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ali pomembnega dela izzivov, opredeljenih v zadevnih
priporočilih za posamezne države, izdanih v okviru evropskega semestra. Komisija bo ocenila tudi, ali je v načrtu vsaj
37 % odhodkov namenjenih naložbam in reformam, ki
podpirajo podnebne cilje, 20 % pa digitalnemu prehodu.
Svet EU bo praviloma imel na voljo štiri tedne za sprejetje
predloga Komisije.
Odobritev s strani Sveta bi omogočila, da se Sloveniji
predhodno izplača 13 % od zaprošenih 1,8 milijarde evrov
nepovratnih sredstev in 0,7 milijarde evrov posojil v okviru
mehanizma za okrevanje in odpornost, pod pogojem, da
začne veljati sklep o virih lastnih sredstev, ki ga morajo
najprej odobriti vse države članice.
Komisija je zdaj prejela skupno 13 načrtov za okrevanje in
odpornost. Še naprej bo intenzivno sodelovala s preostalimi državami članicami, da bi jim pomagala pri pripravi
kakovostnih načrtov.

V zahodnem delu države so odobrili 16 gospodarskih
projektov v skupni vrednosti nekaj manj kot 30 milijonov
evrov. Od tega je bilo skoraj 20 milijonov evrov evropskega
denarja, vseh projektov na vseh področjih pa je bilo za 146
milijonov evrov.
Pristojen minister meni, da je regionalni razvoj na temelju
dogovorov za razvoj regij dal rezultate, ki so slovenski
»razvoj naredili bolj skladen«. Za prihodnje obdobje do
leta 2027 pa bo za obe kohezijski regiji iz različnih virov
na voljo še kar nekaj sredstev. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo za vso državo na razpolago 1,5 milijarde
evrov, iz Evropskega socialnega sklada pa še nekaj manj
kot pol milijarde evrov.
Več informacij je na voljo TU.

IZVOLJENO NOVO VODSTVO
RAZVOJNIH SVETOV KOHEZIJSKH
REGIJ

Ministrstvo za javno upravo je objavilo obvestilo, da kar
75% slovenskih občin kandidira na JR Pametna mesta in
skupnosti, 100 % predvidenih rešitev pa naslavlja skrb
za okolje.
Na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve
pametnih mest in skupnosti (JR PMIS) je prispelo 14 vlog
v skupni vrednosti 14 milijonov evrov. To presega razpisano vrednost 8 milijonov evrov, pri čemer je sofinanciranje
omejeno na 1 milijon evrov na posamezen projekt.
Za vzhodno Slovenijo je zaprošenih 8.161.896,44 evrov,
za zahodno Slovenijo pa 5.830.859,31 evrov. V projekte
je vključenih 159 občin, kar predstavlja 75 % vseh občin
Republike Slovenije. To izkazuje precejšen interes za
digitalizacijo ter uvajanje pametnih rešitev v veliki večini
slovenskih občin.
Konzorciji so morali izbrati glavno temo, ki jo bodo
naslavljali s projektom ter povezane teme, ki jih bodo
rešitve naslavljale.
Teme, ki jih konzorciji občin največkrat naslavljajo, so
skrb za okolje ter mobilnost, logistika in transport. Pri
tem izstopa skrb za okolje, saj je prisotna kot glavna
tema v štirih vlogah ter kot povezana tema v vseh ostalih
vlogah. To dokazuje, da slovenske občine v veliki meri
sledijo najnovejšim trendom na ravni Evropske unije. Med
pogostejšimi temami so še zdravo in aktivno življenje ter
kultura, šport in turizem.

159 OBČIN KANDIDIRA NA JAVNI
RAZPIS »PAMETNA MESTA«

V začetku meseca maja sta potekali ustanovni seji razvojnih
svetov kohezijskih regij Vzhodna Slovenija in Zahodna
Slovenija ob začetku novega programskega obdobja 20212027. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se je
udeležil obeh sej, je opozoril na razlike med regijama ter
izpostavil pomen skladnega regionalnega razvoja.
Ustanovna seja razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna
Slovenija, v katero se povezujejo pomurska, podravska,
koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna in
primorsko-notranjska razvojna regija, je bila v Krškem.
Za predsednika so izvolili mariborskega župana Saša
Arsenoviča. Vodenje razvojnega sveta kohezijske regije
Zahodna Slovenija, v katero sodijo osrednjeslovenska,
gorenjska, goriška in obalno-kraška razvojna regija, pa je
na seji v Ljubljani prevzela direktorica Regionalne razvojne
agencije ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar.
V preteklem kohezijskem obdobju so prek dogovorov za
razvoj regij na vzhodu države odobrili 59 gospodarskih
projektov v vrednosti 77 milijonov evrov. Od tega je bilo
skoraj 60 milijonov evrov evropskega denarja, vseh projektov na vseh področjih pa je bilo za 328 milijonov evrov.
Ta sredstva bodo sicer v največji meri počrpali najkasneje
do konca tega meseca.

30

Maj 2021

11 KORISTNE INFORMACIJE

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v
rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali
kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja
in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom
doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin
ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih
športnih objektov skladno z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve
novih zunanjih športnih površin, katerih sofinanciranje se
bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2021 in podpisom pogodb z izbranimi
prijavitelji.
Rok za prijavo na javni razpis je 11. 6. 2021.

42 PROJEKTOV DOBILO ZELENO
LUČ NA PODLAGI RAZPISA ZA
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V
VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU
MIZŠ je objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji
v proračunskem obdobju 2021-2024, v okviru katerega
je bilo na voljo 43 milijonov evrov. Na podlagi pobude
predsedstva ZOS je pričakovati, da bo nov tovrstni razpis
objavljen že konec tega leta.
Na razpisu je kriterijem zadostilo 3 projektom v vrtce in 27
projektom v osnovno šolstvo, od katerih sta 2 projekta za
šolstvo narodnosti. Skupna vrednost izbranih projektov za
sofinanciranje investicij v vrtcih je 13.076.243,99 EUR, za
sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu 27.212.997,21
EUR in za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti 1.984.140,93 EUR. Do sofinanciranja so upravičeni
tisti projekti občin, ki so skladno z merili razpisa pridobili
največje število točk.
Rezultati razpisa so na voljo TU.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V
OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE
PODNEBNIH SPREMEMB IN
PRILAGAJANJE NANJE
V Uradnem listu RS, št. 74/2021, ki je izšel 14. 5.
2021, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje, katerega nosilec je Služba Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) Skupna
višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa,
znaša 15.564.705,88 EUR, od tega 2.281.034,00 EUR
iz Norveškega finančnega mehanizma, 10.948.966,00
EUR iz Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega
prostora in 2.334.705,88 EUR iz pripadajoče slovenske
udeležbe, ki jih zagotavlja SVRK.
Namen programa Blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje je ublažiti podnebne spremembe in
zmanjšati ranljivost na podnebne spremembe. Cilj se bo
dosegel s povečanjem proizvodnje energije iz obnovljivih
virov, izboljšanjem upravljanja trajnostne mobilnosti,
povečanim uveljavljanjem načel krožnega gospodarstva
in izboljšanim upravljanjem ekosistemov pod pritiskom
zaradi podnebnih sprememb.
Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta)
se šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava
(tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki
Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
INVESTICIJ V REKONSTRUKCIJE
ŠPORTNIH BAZENOV TER
POSODOBITVE ALI VZPOSTAVITVE
NOVIH ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN
V LETU 2021
V Uradnem listu RS, št. 67/2021, ki je izšel 30. 4. 2021,
je MIZŠ objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov
ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih
površin v letu 2021. V letu 2021 bo MIZŠ za sofinanciranje investicij namenilo 4.100.000,00 EUR.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne
površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito
koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.
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Predmet javnega razpisa je izbor projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških, ki se jim dodelijo
sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in
pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema
Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki sta:
• prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih
razlik v Evropskem gospodarskem prostoru ter
• krepiti bilateralne odnose med Republiko Slovenijo
in državo donatorico Kraljevino Norveško (v nadaljevanju Norveška).
Namen programa je krepiti človeški kapital in baze
znanja. Cilj se bo dosegel s spodbujanjem institucionalnega
sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega
izobraževanja, z izboljšanim podpornim okoljem za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanim usklajevanjem
poklicnega in zasebnega življenja. Poseben poudarek
programa je na spodbujanju aktivnega sodelovanja med
institucijami iz Slovenije in institucijami z Norveške.
Posledično je zaželeno, da se projekt izvaja v partnerstvu
z institucijami z Norveške.
Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje
vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji,
ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na
naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna
dejavnost). Za upravičenega partnerja v projektu (v
nadaljevanju: projektni partner) šteje vsaka pravna oseba
zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija),
ustanovljena v Republiki Sloveniji ali Kraljevini Norveški,
ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na
naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna
dejavnost). Kot upravičen projektni partner šteje tudi katera koli mednarodna organizacija ali organ ali agencija
v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a v izvajanje
projekta in k njemu učinkovito prispeva. Prijavitelj lahko
odda največ eno vlogo za projekt, kot partner v projektu
pa lahko sodeluje v več projektih. Če prijavitelj odda
več vlog v okviru enega roka za predložitev vlog, se za
ocenjevanje upošteva samo prva oddana vloga, vse ostale
vloge se zavrnejo.
Obdobje trajanja projektov je najmanj dvanajst mesecev
in ne več kot štiriindvajset mesecev. Projekti se morajo
zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024.
Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2021 do 12.00. Vlogo
mora predložiti nosilec projekta, in sicer izključno preko
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nepridobitna dejavnost). Za upravičenega partnerja v
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nepridobitna dejavnost). Kot upravičen projektni partner
šteje tudi katera koli mednarodna organizacija ali organ
ali agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a v
izvajanje projekta in k njemu učinkovito prispeva
Prijavitelj (tj. nosilec projekta) lahko odda največ eno vlogo
za projekt, kot partner v projektu pa lahko sodeluje v več
projektih.
Obdobje trajanja projektov je najmanj dvanajst mesecev
in ne več kot štiriindvajset mesecev. Projekti se morajo
zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024.
Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2021 do 12.00. Vlogo
mora predložiti nosilec projekta, in sicer izključno preko
elektronskega sistema za spremljanje eMS - https://ems.
norwaygrants.si/
Morebitni naslednji roki za predložitev vlog bodo, skupaj z
morebitnimi spremembami, vsaj dva meseca pred naslednjim rokom, objavljeni na spletni strain programa www.
eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://
www.norwaygrants.si/razpisi/okolje.
Javni razpis je na voljo TU.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA
IZOBRAŽEVANJE - KREPITEV
ČLOVEŠKIH VIROV
V Uradnem listu RS, št. 74/2021, ki je izšel 14. 5. 2021,
je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov v
okviru programa Izobraževanje - krepitev človeških virov,
katerega kot nosilec programa objavlja Služba Vlade
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).
Skupna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za
sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa,
znaša 11.299.156,00 EUR, od tega 9.604.283,00 EUR
iz Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in
1.694.873,00 EUR iz pripadajoče slovenske udeležbe, ki
jih zagotavlja SVRK.
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S predlaganimi aktivnostmi se želi podpreti in razširiti
občinske programe ETM, kjer je za učinkovito izvedbo
potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.
Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v
Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2021, kar se
izkaže s podpisano listino o sodelovanju.
Rok za oddajo vlog je 11. 6. 2021 do 12. ure.
Rok za porabo sredstev je 31. 10. 2021.
Javni razpis je na voljo TU.

elektronskega sistema za spremljanje eMS - https://ems.
norwaygrants.si/emsegp
Morebitni naslednji roki za predložitev vlog bodo, skupaj z
morebitnimi spremembami, vsaj dva meseca pred naslednjim rokom objavljeni na spletni strani programa www.
eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi www.
norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje
Javni razpis je na voljo TU.

JAVNI RAZPIS ZA AKTIVNOSTI
V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA
MOBILNOSTI

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE
NUJNIH PROGRAMOV NA PODROČJU
KULTURE ZA LETO 2021 (JP KEP 2021)

V Uradnem listu RS, št. 74/2021, ki je izšel 14. 5. 2021,
je bilj objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in
izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu
2021 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE –
LIFE17 IPC/SI/000007. Aktivnosti financira Ministrstvo
za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo pa ima
vlogo posredniškega organa in skrbi za celotno vsebinsko
izvedbo razpisa. Za vse razpisane vsebine je predvidenih
290.000,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja
in obveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti
v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 (v nadaljevanju ETM 2021).
Namen razpisa je informiranje in obveščanje javnosti ter
promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni
izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k
spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj
trajnostno naravnane, kot je hoja, kolesarjenje, uporaba
javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih
jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne
mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med
16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocijo trajnostne
mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.
Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2021
s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti, s katerimi
lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že
obstoječe aktivnosti na ravni občine. Katalog aktivnosti
so sestavili in predlagali partnerji s področja trajnostne
mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh objavilo Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na
področju kulture za leto 2021 (JP KEP 2021), katerega
cilj je izboljšanje pogojev za razvoj kulturno - umetniške
ustvarjalnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so
občine. Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev
znaša največ 485.489,35 EUR.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021, in sicer za
ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme
za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica
je občina.
Na javni poziv se lahko prijavijo izključno občine, ki
so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je skladno
z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi
določena s sklepom pristojnega organa občine, in ki nastopajo kot investitorji.
Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja
za sofinanciranje upravičenih stroškov je lahko največ
200.000 EUR oziroma največ do 50% upravičenih
stroškov. Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2021, rok za posredovanje zadnjega zahtevka pa je
15. 11. 2021.
Javni poziv bo odprt najdlje do 17. 6. 2021.
Celoten javni poziv je na voljo TU.
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12 PROJEKTI OBČIN

PRVO ODPIRANJE VLOG ZA JAVNI
RAZPIS »GOŠO 5«
Na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO
5« je do 27. 5. 2021 do 12. ure prispelo 51 vlog štirih
prijaviteljev.
Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, je bil objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 41/2021 dne, 19.
3. 2021, in sprememba objavljena v Uradnem listu RS št.
74/2021 dne, 14. 5. 2021.

V NAKLEM Z EVROPSKIMI SREDSTVI
PODALJŠALI KOLESARSKO POVEZAVO
S KRANJEM
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
je odobrila sredstva za projekt nadgradnje kolesarske
povezava Kranj-Naklo-Zadraga. Za 379.000 evrov vreden
projekt, ki ga bo v okviru dogovora za razvoj gorenjske
razvojne regije izvajala Občina Naklo, bo Evropski sklad
za regionalni razvoj prispeval 249.000 evrov, država pa
62.000 evrov.
Občina Naklo bo v okviru projekta dogradila manjkajočo
kolesarsko infrastrukturo s pripadajočo opremo na kolesarski povezavi Kranj-Naklo-Zadraga. Zgradila bo 2,55
kilometra ločene kolesarske poti med naseljema Spodnje
Duplje in Strahinj. Novozgrajena trasa se bo navezala na
že obstoječo kolesarsko povezavo Strahinj-Naklo-Kranj, ki
bo po zaključku tega projekta dolga 7,4 kilometra.
Projekt prispeva k doseganju razvoja urbane mobilnosti za
izboljšanje kakovosti zraka v mestih v okviru prednostnih
naložb za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, zlasti pa za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.
Občina Naklo razvoju trajnostne mobilnosti s pomočjo
kolesarstva daje velik pomen. V okviru projekta Hitro s
kolesom so v mladinskem športnem centru v Naklem vzpostavili postajo za izposojo koles in se z njo lani povezali v
gorenjsko mrežo izposoje koles Gorenjska.bike. Ta zaenkrat
povezuje pet gorenjskih občin, in sicer poleg Naklega še
Kranj, Radovljico, Tržič in Jesenice.

V RIBNICI KMALU NARED
VEČNAMENSKI ŠPORTNI PARK
V Občini Ribnica dokončujejo gradnjo večnamenskega
športnega parka, ki so ga po besedah župana Sama
Pogorelca v občini težko čakali več let. Z njim bodo zagotovili kakovostno športno vadbo šolarjem OŠ dr. Franceta
Prešerna in tudi njihovo večjo varnost ter rekreacijo vsem
občanom, ki bodo to želeli. Naložba bo stala 1,3 milijona
evrov, pri čemer bo 871.500 evrov zagotovila Občine
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Občina namerava poskrbeti tudi za ustrezno prometno
ureditev.

Ribnica, 467.500 pa ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Občina je za svoj del naložbe pridobila okoli
70.000 evrov od fundacije za šport, kandirala bo tudi za
sredstva ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
zunanja igrišča.
Nov športni park bo stal ob sami šoli in bo ponujal tudi
marsikaj dodatnega. Na njem bodo nogometno oz.
rokometno igrišče, igrišče za odbojko na mivki in igrišče
za košarko. Okoli nogometnega oz. rokometnega igrišča
bosta urejeni 150-metrska atletska steza iz tartana in steza
za skok v daljino. Zgrajene bodo garderobe in tribuna
s pogledom na vsa igrišča, urejena bo tudi razsvetljava,
da bo mogoče objekte uporabljati ponoči. Odprti bodo
namreč do 22. ure.

OBČINSKA UPRAVA V VUZENICI
PRIHODNJE LETO V NOVIH PROSTORIH
Eden večjih letošnjih projektov v Občini Vuzenica je
ureditev novega kulturno-upravnega centra. Občina ga
bo uredila v večnamenski stavbi, v kateri je že zdaj med
drugim dvorana za kulturne in druge prireditve. V objektu,
ki ga bodo obnovili in dogradili, bo po novem prostore
imela tudi občinska uprava. Naložba je vredna 1,7 milijona
evrov. Za njeno izvedbo je občina pridobila pol milijona
evrov sredstev na razpisu ministrstva za kulturo, preostalo
bo financirala sama, deloma tudi z zadolžitvijo. Projekt
mora biti zaradi pogojev iz razpisa ministrstva za kulturo
končan do konca letošnjega leta.
V spodnjem delu objekta bo kulturni center s sobo za
Vaško godbo Vuzenica, večnamenska dvorana za prireditve
in razstave ter tudi seje občinskega sveta. V na novo urejenem objektu bo prostore dobila tudi krajevna knjižnica,
ki je zdaj urejena v prostorih osnovne šole in jo bodo od
tam preselili.
V zgornjem delu objekta bodo prostori občinske uprave
in krajevnega urada, objekt bo imel tudi ustrezno urejen
dostop za invalide z dvigalom, je napovedal župan.

ZA GRADNJO NOVEGA OTROŠKEGA
VRTCA NA MIRNI TUDI DRŽAVNI
DENAR
Občini Mirna, ki se je z gradnjo novega otroškega vrtca
prijavila na razpis za sofinanciranje gradnje investicij v
vrtcih in osnovnem šolstvu, je ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport te dni odobrilo nekaj več kot 1,17 milijona
evrov denarne podpore. Celotna naložba naj bi sicer skupaj
z davkom terjala 2,6 milijona evrov.
Z izgradnjo novega otroškega vrtca bodo sicer zagotovili
sodobnim merilom in zahtevam primerne prostore za
dolgoročno kakovostno izvajanje predšolske vzgoje na
enem mestu. Za zdaj bodo uredili osemoddelčni vrtec, za
katerega že imajo gradbeno in druga dovoljenja, hkrati pa
pripravljajo vse potrebno za čim prejšnjo širitev.
Po občinskih načrtih izbor izvajalca in začetek gradbenih
del predvidevajo v prvem četrtletju prihodnjega leta.
Končanje gradnje naj bi sledilo avgusta prihodnje leto.
Za tem bosta na vrsti opremljanje in dokončna ureditev
prostorov, odprtje novega otroškega vrtca pa načrtujejo
predvidoma novembra 2024.
Za postavitev nujno potrebnega novega vrtca je sicer
občina lani kupila nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov
veliko zemljišče z zgradbo v središču Mirne. Zgradbo
bodo prenovili in energetsko sanirali. Mirnska občina
sicer ureditev vrtca, knjižnice in glasbene šole načrtuje v
poslovnem kompleksu nekdanjega Preventa, ki je bil last
podjetja Bartog. Gre za del skupaj 5300 kvadratnih metrov
pokrivajočega kompleksa in za stavbo z 2500 kvadratnimi
metri. Ob tej želijo urediti zelenice in postaviti igrala.

PROJEKT »PAMETNO, Z VIRI BOGATO
POMURJE«
Pomurski konzorcij 21 občin upa, da bo s projektom
Pametno, z viri bogato Pomurje na razpisu ministrstva za
javno upravo dobil 1,2 milijona nepovratnih evropskih
sredstev. Konzorcij sestavljajo občine Apače, Beltinci,
Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona,
Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska
Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Šalovci, Tišina,
Turnišče, Velika Polana in Veržej.
Projekt zajema pametno lokalno samooskrbo, pametni
vodovodni sistem in pametni vodovodni krog.
Konzorcij je eden največjih v Sloveniji, združuje veliko
obmejno regijo z več kot 100.000 prebivalci, projekt pa
je trajnosten, pameten, inovativen in usmerjen v reševanje
izzivov 21. stoletja. Rok za prijave je že potekel, rezultati
razpisa pa bodo predvidoma znani do poletja, na voljo pa
je osem milijonov evrov.
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Izvedba protipoplavnih ukrepov bo prispevala tudi k
varovanju kulturne dediščine in kulturnih spomenikov
državnega pomena, k varovanju poslovnih subjektov,
linijske infrastrukture in varovanju pomembnih objektov
družbene infrastrukture državnega pomena.
V Kostanjevici na Krki so zaradi izpostavljenega položaja
na rečnem otoku in vse pogostejših poplav v zadnjih
letih že izvedli več ukrepov za okrepitev protipoplavne
varnosti, ki pa ne zadostujejo. Pri protipoplavni zaščiti
več oz. dokončno rešitev tega problema pričakujejo od
predlogov, ki so jih zasnovali v okviru mednarodnega oz.
interregijskega projekta Donavska poplavna ravnica ali
Danube Floodplain.

Ob uspešnosti na razpisu bo konzorcij uvedel aplikativne
rešitve za uporabnike in nadzorne centre, vzpostavil nov
digitalni turistični produkt in nova znanja s področja digitalizacije, uvedel enotne standarde in znanja za izmenjavo
podatkov, povezal ponudnike lokalne hrane in izdelke ter
storitve, povezane z zdravim in aktivnim načinom življenja,
pa tudi delež samooskrbe.
Pametna lokalna samooskrba vključuje vse občine konzorcija in temelji na digitalizaciji in promociji lokalnih kmetov,
dobaviteljev hrane in dobavnih verig pri sledljivosti in
povečanju deleža samooskrbe ter povezovanju ponudnikov
lokalne hrane ter storitev v povezavi z zdravim in aktivnim
življenjem.
Projekt predvideva boljše poznavanje stanja in ukrepanj
pri ravnanja z vodnimi viri. Pri pametnem vodovodnem
sistemu bodo občine reševale problematiko vodovodnega
sistema s pomočjo digitalizacije, spremljali vodne izgube,
onesnaženost ter pregrevanje pitne vode v vodovodnem
sistemu. Pri pametnem vodnem krogu pa bodo spremljali
kakovost očiščenih voda in povezave med onesnaženostjo
v odpadnih vodah in onesnaženostjo zajetij pitne vode.
V konzorciju so zbrani projektni vodje iz vseh
sodelujočih občin, ki imajo bogate izkušnje pri vodenju
lokalnih, regijskih, dvostranskih in evropskih projektov,
zato ni dvoma, da je projekt strateško ter premišljeno
pripravljen, so prepričani na lendavski občini.

GRADNJA ZASAVSKEGA
PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA
Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in direktor
projektov pri podjetju Rudis Samo Kreže sta podpisala
pogodbo o gradnji Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Občina Trbovlje bo za vzpostavitev inkubatorja od
Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela približno
1,2 milijona evrov evropskih sredstev in 410.000 evrov iz
državnega proračuna.
Zasavski podjetniški inkubator bo inkubator vzpostavljen v obstoječi ekonomsko poslovni coni in bo zagotovil
nadgradnjo pridobljenega znanja in mehki prehod iz
izobraževalnega sistema v gospodarstvo. Objekt, v katerem
se bo izvajal program, je v obstoječi ekonomski poslovni
coni, zato je to odlična lokacija za izobraževanje oz. pridobitev tehničnih strokovnih znanj.
Inkubator bo namenjen podpori mladim in prodornim
podjetjem ter inovativnim posameznikom, omogočal
pa bo tudi dvig števila novonastalih podjetij in povečal
možnost preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja.
Z inkubatorjem bodo pozitivni vplivi vidni predvsem
v zmanjšanju brezposelnosti, omogočilo pa se bo tudi
ustvarjanje novih podjemov prek zagona in delovanja
podjetij, tako obstoječih kot tistih v nastajanju ali na
začetku delovanja. Eden glavnih ciljev pa je spodbujanje
regionalnega razvoja, kar je ključnega pomena za nadaljnji
razvoj občine in regije.

OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI
ODOBRILI DENAR ZA PROTIPOPLAVNO
ZAŠČITO
Na Ministrstvu za okolje in prostor so podpisali vlogo
za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta
Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice
na Krki. Denar za izvedbo projekta je zagotovljen z dogovorom za razvoj regij in v Skladu za vode RS. Vrednost
projekta so sicer ocenili na nekaj več kot 6,7 milijona evrov.
Gre za projekt, namenjen zmanjševanju poplavne
ogroženosti na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Z izvedbo projekta do konca leta 2023 pa bodo dodatno
protipoplavno zavarovali nekaj več kot 150 objektov
in skoraj 500 prebivalcev. Z izvedbo celostnih ukrepov
bodo zmanjšali poplavno ogroženost vzdolž odsekov na
območju spodnje Save oz. v spodnjem Krkinem porečju,
so pojasnili.
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IZGRADNJA KROŽIŠČA PRI ŠOLI
FRANJA MALGAJA

evrov. Občina je s projektom, s katerim dolgoročno rešuje
prostorsko stisko varstva predšolskih otrok, uspešno kandidirala na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, ki bo h projektu prispevalo skoraj 1,2 milijona
evrov. Dobrega pol milijona evrov si občina obeta od Eko
sklada, preostalo bo zagotovila sama, vrtec pa naj bi vrata
za malčke odprl v jeseni 2022.
V občini je v teku tudi več projektov gradnje
večstanovanjskih objektov, tako da se v prihodnjem obdobju obeta skupno 195 novih stanovanj na več lokacijah
v občini.

V Šentjurju se je v 24. maja začela izgradnja krožišča pri
osnovni šoli Franja Malgaja. Gre za izjemno zahteven
projekt na prometno zelo obremenjeni cesti Dole-Šentjur.
Naložba je vredna 1,3 milijona evrov, večino sredstev bo
prispevala direkcija za infrastrukturo, šentjurska občina pa
je zagotovila 381.000 evrov.
Na celotnem območju del bodo med drugim urejeni
komunalni vodi in cestna razsvetljava. Dela se bodo predvidoma zaključila konec letošnjega leta. Izgradnja krožišča s
podhodom bo zelo zahtevna, saj gre za najbolj obremenjen
cestni odsek v občini, na katerega se še vedno zliva veliko
tranzitnega in tovornega prometa z avtoceste.
Z gradnjo krožišča si želi šentjurska občina izboljšati
pretočnost prometa skozi mesto in s pomočjo podhoda
zagotoviti večjo varnost za pešce in vse prebivalce mesta
ter obiskovalce.

EVROPSKA SREDSTVA ZA ŠEST
KOLESARSKIH STEZ V DEVETIH
POMURSKIH OBČINAH
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
v zadnjih dveh mesecih odobrila evropska sredstva za šest
projektov gradnje kolesarskih povezav v Pomurju. Gre za
nove kolesarske steze v občinah Gornja Radgona, Beltinci,
Črenšovci, Apače, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava
in Velika Polana.
Gre za projekte, ki so vključeni v Dogovor za razvoj
Pomurske razvojne regije v koordinaciji Zavoda za turizem
in razvoj Lendava ter Razvojnega centra Murska Sobota.
S pripravami na projekte so začeli leta 2017, Razvojni
svet pomurske regije jih je potrdil leto pozneje, zdaj jih je
potrdil še SVRK, kar predstavlja tudi podlago za začetek
izvajanja projektov. Občine so bile zadolžene za pripravo
projektne dokumentacije ter posameznih vlog, zdaj pa
jih čaka še izvedba. Skupaj bo v šestih različnih projektih
zgrajenih skoraj 25 kilometrov novih kolesarskih stez v
skupni vrednosti nekaj manj kot pet milijonov evrov.
Projekte bodo predvidoma zaključili do leta 2023 in
predstavljajo podlago za razvoj celovitega pomurskega
kolesarskega omrežja, ki ga bodo lahko občine dodatno
nadgradile v novi finančni perspektivi 2021-2027.

NALOŽBE V OBČINI RAVNE NA
KOROŠKEM
V občini Ravne na Koroškem je trenutno v teku zelo veliko
naložb na različnih področjih. Največja občinska naložba je
gradnja novega vrtca na Čečovju, za kar je občina uspešno
kandidirala za sredstva šolskega ministrstva. Boljši časi bi se
lahko obetali tudi Ivarčkemu jezeru, ki je po dobil novega
lastnika.
Medtem ko se v občini Ravne na Koroškem dolga leta
neuspešnih nepremičninskih zgodb v pozitivno smer že
odvijajo načrti za Rimski vrelec in grad Javornik, pa je še
do nedavnega slabo kazalo za nekdaj priljubljeno območje
Ivarčkega jezera, ki je dobilo novega lastnika. Novi lastnik
je finančni sklad, ki naj bi lastništvo pridobil z odkupom
terjatev bank do lastnika Ivarčkega jezera.
Na ravenski občini si že vrsto let prizadevajo za oživitev
območja Ivarčkega jezera, ki leži pod Uršljo goro, nedaleč
stran od na novo razvijajočega se Rimskega vrelca. Zadnja
leta infrastruktura na območju Ivarčkega jezera propada,
že nekaj let ob jezeru ni gostinske ponudbe, je pa ravenska občina ves čas tam urejala zelenico okoli jezera, skrbela
za odvoz smeti in nujno vzdrževanje.
Medtem je na območju ravenske občine odprtih več
gradbišč. V teku je gradnja novega vrtca pri Osnovni šoli
Prežihovega Voranca z 12 oddelki, vredna 3,1 milijona

V ČRNOMLJU ZAČELI Z AKTIVNOSTMI
ZA GRADNJO NOVEGA VRTCA
V Črnomlju so z vzpostavitvijo gradbišča začeli terenska
dela za rušenje dodobra odsluženega montažnega starega
dela Vrtca Otona Župančiča na Loki. Novega naj bi začeli
graditi julija in gradnjo v letu dni tudi končali.
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regije. EU bo za projekt prispevala nekaj več kot 943.000
evrov, Republika Slovenija pa dobrih 166.000 evrov.
Z izvedbo investicije se bo izboljšala javna storitev oskrbe
s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovodni
sistem Kranj. Boljše oskrbe s pitno vodo bo tako deležnih
skoraj 22.200 prebivalcev iz občin Kranj, Naklo, Šenčur
in Preddvor, ki se oskrbujejo iz skupnega vodovodnega
sistema.
V okviru investicije bo zgrajenih 6,8 kilometra cevovodov,
zgrajena bosta tudi nov vodohran v nakelski občini in
novo prečrpališče v preddvorski občini. Dodatno bodo
s projektom na javno vodovodno omrežje priključili 195
prebivalcev preddvorske občine.

Pogodbena vrednost naložbe skupaj z davkom znaša nekaj manj kot 3,64 milijona evrov. Eko sklad naj bi zanjo
prispeval nekaj manj kot 470.000 evrov, razliko pa bo
pokrila občina.
Celotna naložba v novogradnji predvideva 10 oddelkov s
spremljajočimi in z upravnimi prostori, nabavo in namestitev opreme ter ureditev zunanje površine.

ZA BOLJŠO OSKRBO S PITNO VODO
V TREH PODRAVSKIH OBČINAH ŠTIRI
MILIJONE EVROPSKIH SREDSTEV
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
odobrila evropska sredstva za četrti skop projekta oskrbe
s pitno vodo v porečju Drave na območju Ormoža. Za
8,4 milijona evrov vreden projekt bo Kohezijski sklad
prispeval nekaj več kot štiri milijone evrov, so sporočili
iz vladne službe.
Projekt bodo izvajale občine Ormož, Središče ob Dravi
in Sveti Tomaž v okviru dogovora za razvoj Podravske
razvojne regije. Občine bodo s projektom izboljšale javno
storitev oskrbe s pitno vodo za uporabnike, priključene
na vodovodni sistem Ormož, in zmanjšale vodne
izgube na vodovodnem sistemu. V okviru naložbe bo
hidravlično izboljšanih 25 kilometrov cevovodov, zgrajen
bo nov vodohran, šest vodohranov in prečrpališč pa bo
rekonstruiranih.
Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 11.869 prebivalcev
v občini Ormož, 1871 prebivalcev v občini Središče ob
Dravi in 1864 prebivalcev v občini Sveti Tomaž. Dodatno
bo na javno vodovodno omrežje priključenih 14 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz lastnih vodnjakov

EVROPSKA SREDSTVA ZA OBRTNO
CONO V OBČINI MARKOVCI
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
odobrila evropska sredstva za četrto fazo ureditve obrtne
cone v Markovcih. Za 600.000 evrov vreden projekt, ki ga
bo izvajala Občina Markovci v okviru dogovora za razvoj
podravske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval 259.000 evrov.
V okviru projekta bo Občina Markovci zgradila infrastrukturo v obstoječi obrtni coni Novi Jork v novem,
razširjenem delu. Občina bo uredila kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter kanalizirala telekomunikacije in razvod
za nizko napetostno omrežje. Uredila bo tudi padavinske
vode na javnih površinah, ceste in razsvetljavo. S tem bo
zagotovila prostorske pogoje za gospodarsko dejavnost
in vzpostavitev primerne razvojne infrastrukture, ki bo
omogočala pospešen in kakovosten gospodarski in socialni
razvoj v občini. Občina bo z izvedbo naložbe omogočila
pospeševanje in razvoj podjetništva, ustanavljanje novih
malih in srednje velikih podjetij ter nova delovna mesta.

V PREDDVORU IN NAKLEM 2,5
MILIJONA EVROV VREDEN PROJEKT
ZA IZBOLJŠANJE OSKRBE Z VODO

OBČINI ŠENTJUR EVROPSKA
SREDSTVA ZA DOKONČANJE
INDUSTRIJSKE CONE

Ministrstvo za okolje in prostor je podpisalo vlogo za
odločitev o podpori za neposredno potrditev sofinanciranja investicije v izboljšanje oskrbe s pitno vodo
v občinah Preddvor in Naklo. V okviru 2,5 milijona evrov
vredne investicije bo zgrajenih 6,8 kilometra cevovodov,
nov vodohran in novo prečrpališe.
Projekt bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske
politike v okviru dogovora za razvoj gorenjske razvojne

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je
odobrila evropska sredstva za projekt komunalne ureditve
industrijske cone Šentjur jug. Za skoraj 3,9 milijona evrov
vreden projekt, ki ga bo izvajala občina Šentjur v sklopu
dogovora za razvoj regij, bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval dobra 2,6 milijona evrov.
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V sklopu projekta bo urejena prometna, komunalna in
energetska infrastruktura ter zagotovljena protipoplavna
zaščita na območju šentjurske industrijske cone, s čimer
bodo zagotovili dostop do gradbenih parcel, na katerih je
predvidena dodatna poslovna dejavnost.
Občina bo za projekt prejela še dodatnih 880.000 evrov od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
preostanek pa bodo dodali sami. Poskrbeli so za vso
potrebno dokumentacijo za izvedbo projekta, s katerim
bodo dokončno uredili industrijsko cono, katere zametki
segajo že v 70. in 80. leta prejšnjega stoletja, ko so bili na
tem mestu zgrajeni večji proizvodni obrati.
Občina bo tako med drugim zagotovila dostop do gradbenih parcel, na katerih bo v prihodnje potekala poslovna
dejavnost. V sklopu del bodo izvedli rekonstrukcijo ceste
v poslovno cono, dograjeni pa bosta kolesarska steza in
pešpot. Na novo bodo zgradili krožišče na mestu obstoječega
nesemaforiziranega križišča, kjer se križata cesti ŠentjurČrnolica in Podgora-Nova vas, uredili bodo nov prepust
za odvajanje zalednih voda ter novo cestno razsvetljavo.
Izvedli bodo tudi protipoplavne ukrepe za zagotavljanje
poplavne varnosti ob Voglajni na tem območju. Naložba
bo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni, k povečanju dodane vrednosti malih
in srednje velikih podjetij ter k povečanju zaposlovanja v
podjetjih na tem območju.

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
• Javni poziv za nepovratne finančne spodbude
občinam za polnilne postaje za električna vozila v
zavarovanih območjih NATURA 2000 (53SUBEVPOL17) – do objave zaključka
• Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin
v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena (61ONS17) – do objave
zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev
• Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih
skupnosti (60LS17) – do objave zaključka javnega
poziva oz. do porabe sredstev
• Javni razpis – financiranje krajših programov v vrtcih
v šolskem letu 2020/2021 – 30. 4. 2021
• Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske
ponudnike –8. 9. 2021
• Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo
za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše
od 65 let -2. 7. 2021, 30. 8. 2021
• Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023
–20. 9. 2021, 22. 12. 2021
• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na obnovljive vire energije – 3. 6. 2021, 2. 9. 2021
• Posojila za financiranje projektov celovite energetske
prenove javnih stavb (EE) – do porabe sredstev oz.
do 31. 12. 2021
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obliki ter bo vsebovalo digitalno podpisano kodo QR.
Potrdilo EU bo brezplačno, varovalo pravice imetnika in
dostopno vsem.
Države članice imetnikom digitalnega potrdila EU o
COVID-19 ne bodo smele nalagati dodatnih omejitev
potovanj, razen če bodo potrebne in sorazmerne za varovanje javnega zdravja,
Komisija bo mobilizirala tudi 100 milijonov evrov za
podporo državam članicam pri zagotavljanju cenovno
dostopnih testov.
Več informacij je na voljo TU.

AKCIJSKI NAČRT EU ZA NIČELNO
ONESNAŽEVANJE ZRAKA, VODE IN TAL
Evropska komisija je sprejela akcijski načrt EU za
ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni
rezultat evropskega zelenega dogovora in glavna tema
letošnjega Zelenega tedna EU.
Načrt določa celostno vizijo za leto 2050, tj. svet, v katerem
je onesnaževanje zmanjšano na raven, ki ni več škodljiva
za zdravje ljudi in naravne ekosisteme, predstavljeni pa so
tudi ukrepi za uresničitev tega cilja.
Načrt povezuje vse ustrezne politike EU za boj proti
onesnaževanju in njegovo preprečevanje, poseben
poudarek pa daje uporabi digitalnih rešitev za boj proti
onesnaževanju.
Več informacij je na voljo TU.

SPREMEMBE PETIH OPERATIVNIH
PROGRAMOV V OKVIRU REACT-EU
Evropska komisija je 25. 5. 2021 odobrila spremembe
petih operativnih programov v okviru REACT-EU ter
tako Franciji, Malti in Sloveniji omogočila porabo dodatnih 286,5 milijonov evrov za soočanje s posledicami
pandemije koronavirusa in podporo gospodarskemu
okrevanju.
Slovenija bo letos upravičena do 8,9 milijonov evrov dodatnih sredstev, ki bodo šla za podporo najbolj ranljivim
skupinam prebivalstva, upravičenih do denarja iz sklada
za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

PLATFORMA ZA DIGITALNE VEŠČINE
IN DELOVNA MESTA
Evropska komisija je skupaj z različnimi deležniki iz
držav članic, zagnala platformo za digitalne veščine in
delovna mesta. Platforma, ki jo financira Instrument
za povezovanje Evrope, bo vstopna točka za kakovostne
informacije, vire in pobude o digitalnih veščinah.
Skupaj s programom Digitalna Evropa in mehanizmom
za okrevanje in odpornost bo platforma prispevala k ciljem
evropskega digitalnega desetletja, da bo do leta 2030 vsaj
80 % odraslih imelo osnovna digitalna znanja in spretnosti,
v EU pa bo zaposlenih 20 milijonov strokovnjakov za IKT.
Več informacij je na voljo TU.

Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKI ZELENI TEDEN
Evropski zeleni teden, ki letos poteka od 31. maja do
4. junija, je posvečen prizadevanjem EU za ničelno
onesnaževanje. Največji evropski letni okoljski dogodek
se bo začel z otvoritvenim dogodkom v Lahtiju (Finska),
ki je zelena prestolnica Evrope 2021. Nato bodo lahko
državljani iz vse EU na spletni konferenci in več kot 600
partnerskih dogodkih, tudi v Sloveniji, razpravljali o
različnih vidikih ničelnega onesnaževanja.
Evropska komisija je nedavno sprejela akcijski načrt EU
za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni
rezultat evropskega zelenega dogovora.

DIGITALNO POTRDILO EU O COVID-19
Evropski parlament in Svet EU sta sklenila začasni
politični dogovor o uredbi, ki ureja digitalno potrdilo
EU o COVID-19. S tem je potrdilo (prej imenovano
digitalno zeleno potrdilo) na dobri poti, da bo v skladu z
načrti pripravljeno konec junija.
Digitalno potrdilo EU o COVID-19 bo zajemalo cepljenje,
teste in prebolelo bolezen, na voljo bo v digitalni in papirni

Več informacij je na voljo TU.
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