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1  UVOD
V tajništvu Združenja občin Slovenije smo pripravili že deveto letošnjo številko elektronskega glasila Mesečni utrip, v 
katerem si lahko preberete vse o aktivnostih ZOS v mesecu septembru.
Združenje občin Slovenije je ponovno, z natančnimi izračuni, ki smo jih opravili na podlagi analize stroškov dela 
občin, doseglo zvišanje povprečnine. Vladni predlog je bil povprečnina v višini 638€, ZOS pa je edino od treh združenj 
predlagalo dvig na 645€. To je bil kompromisni predlog ZOS, saj smo za leto 2022 predlagali povprečnino v višini 
661,70€, za leto 2023 pa 670,97€.
27. septembra 2021 so tako Vlada RS in združenja občin podpisali Dogovor o višini povprečnine, ki bo v letu 2022 znašala 
645€, v letu 2023 pa 647€. Vlada RS je tudi že potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023 ter določila 
besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023. V slednjega je vključena tudi povprečnina.
Predsedstvo ZOS je v mesecu septembru zasedalo kar trikrat in na eni izmed sej gostilo državno sekretarko na Službi 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Moniko Kirbiš Rojs.
Prav tako pa se je trikrat sestala vladna Delovna skupina za lokalno samoupravo, v okviru katere so potekala pogajanja 
o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Obravnavali so tudi predlog novele Zakona o financiranju občin, ki ste ga 
občine tudi že prejele v pregled in dopolnitve.
23. in 24. 9. 2021 se je v Slovenij mudilo Predsedstvo Odbora regij (OR). Srečali so se z Andrejem Šircljem, ministrom za 
finance Republike Slovenije in Zvonetom Černačem, ministrom Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Predsednik Odbora regij se srečal tudi s predsednikom Državnega sveta, Alojzom Kovšco.
Čeprav je na ZOS potekalo izredno veliko aktivnosti v zvezi z določitvijo višine povprečnine, smo bili aktivni tudi na 
drugih področjih. Tako smo na pristojna ministrstva podali več pobud in pripomb na predlagane predloge predpisov. 
Tako smo med drugim na MZI posredovali pripombe na predlog Zakona o cestah in med drugim predlagali ustrezno 
dopolnitev prvega odstavka 31. člena ustrezno dopolni na način, da bo jasno opredeljeno ali se prevoz po lokalnih 
cestah lahko omeji in ali za povračilo škode veljajo določila 48. člena zakona.
Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pobudo, da se kot ključ pri določitvi višine sofinanciranja okoljskih 
projektov uporabi koeficient razvitosti občin oz. da se višino sofinanciranja določi skladno s 24.a členom Zakona o 
financiranju občin.
Ministrstvu za finance pa smo poslali tudi predlog preučitve možnosti spremembe ureditve zadolževanja občin z vidika 
boljšega črpanja EU sredstev v prihajajoči finančni perspektivi in tudi pri drugih mehanizmih črpanja EU sredstev.
Želeli bi vas tudi seznaniti, da bo od 26. do 28. oktobra 2021, potekalo 41. zasedanje KLRO, v okviru katerega bo kot 
poročevalec nastopil tudi vodja slovenske delegacije dr. Vladimir Prebilič. Predstavil bo poročilo, ki so ga opravili s sprem-
ljanjem izpolnjevanja Evropske listine o lokalni samoupravi na Nizozemskem. Takšno spremljanje omogoča vzpostavitev 
konstruktivnega političnega dialoga z organi držav članic o vprašanjih lokalne in regionalne demokracije. Države članice so 
sprejele številne zakonodajne reforme na podlagi pripomb in priporočil kongresa med in vsled spremljanjem.
V mesecu septembru je bil v okviru ZOS izpeljan en seminar, vabimo pa vas, da se nam v prihodnjih mesecih pridružite 
na sledečih izobraževanjih:
•	 Priprava	proračuna	občine		-	12. 10. 2021

•	 Odgovorno	poslovodenje	proračunskega	uporabnika	– 9. 11. 2021

•	 Popis	in	inventura	v	občinah	za	2021	–	25. 11. 2021

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

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/12.10.2021_VABILO_PRORACUN_OBCINE.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEMINARJI/9.11.2021_VABILO_SEMINAR_ODGOVORNO_POSLOVODENJE_PRORACUNSKEGA_UPORABNIKA.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/
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2  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
138/2021
•	 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju poseb-

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

•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa na državni ravni

•	 Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v 
javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja 
v šolskem letu 2021/2022

•	 Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na 
daljavo

•	 Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih 
na področju organizacije in opravljanja zdravstvene 
dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
139/2021
•	 Pravilnik o katastrskih občinah

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
140/2021
•	 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi 

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

•	 Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi zbi-
ranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

•	 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
•	 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne 

inštalacije v stavbah
•	 Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 

izvajanju subvencioniranega prevoza

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
142/2021
•	 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
144/2021
•	 Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev 

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

•	 Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene 
na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
145/2021
•	 Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju 

stanovanj in poslovnih prostorov
•	 Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o načinu 

vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster 
in kataster stavb

•	 Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, 
naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij 
in območij Natura 2000

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
146/2021
•	 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 

cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2

•	 Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbi-
ranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
147/2021
•	 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah 

Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2805/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2805/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2805/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2805/pravilnik-o-dopolnitvi-pravilnika-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-za-zgodnje-odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2-za-osebe-ki-izvajajo-socialno-varstvene-storitve-in-programe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2806/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-sofinanciranju-izvajanja-letnega-programa-sporta-na-drzavni-ravni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2806/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-sofinanciranju-izvajanja-letnega-programa-sporta-na-drzavni-ravni
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2807/sklep-o-izvajanju-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-javnih-zavodih-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-v-solskem-letu-20212022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2807/sklep-o-izvajanju-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-javnih-zavodih-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-v-solskem-letu-20212022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2807/sklep-o-izvajanju-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-javnih-zavodih-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-v-solskem-letu-20212022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2808/sklep-o-izvajanju-vzgojno-izobrazevalnega-dela-na-daljavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2808/sklep-o-izvajanju-vzgojno-izobrazevalnega-dela-na-daljavo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2809/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-in-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2809/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-in-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2809/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-in-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2809/odredba-o-spremembah-odredbe-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-organizacije-in-opravljanja-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2810/pravilnik-o-katastrskih-obcinah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2815/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2815/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2815/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2817/pravilnik-o-zasciti-stavb-pred-delovanjem-strele
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2818/pravilnik-o-zahtevah-za-nizkonapetostne-elektricne-instalacije-v-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2818/pravilnik-o-zahtevah-za-nizkonapetostne-elektricne-instalacije-v-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2819/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-izvajanju-subvencioniranega-prevoza
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2819/pravilnik-o-spremembi-in-dopolnitvi-pravilnika-o-izvajanju-subvencioniranega-prevoza
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2833/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2851/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2851/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2851/odlok-o-spremembah-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2852/odlok-o-spremembah-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2852/odlok-o-spremembah-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2852/odlok-o-spremembah-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2853/uredba-o-prenehanju-uporabe-uredbe-o-oznacevanju-stanovanj-in-poslovnih-prostorov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2853/uredba-o-prenehanju-uporabe-uredbe-o-oznacevanju-stanovanj-in-poslovnih-prostorov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2854/uredba-o-prenehanju-uporabe-uredbe-o-nacinu-vpisa-upravljavcev-nepremicnin-v-zemljiski-kataster-in-kataster-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2854/uredba-o-prenehanju-uporabe-uredbe-o-nacinu-vpisa-upravljavcev-nepremicnin-v-zemljiski-kataster-in-kataster-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2854/uredba-o-prenehanju-uporabe-uredbe-o-nacinu-vpisa-upravljavcev-nepremicnin-v-zemljiski-kataster-in-kataster-stavb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2857/pravilnik-o-oznacevanju-zavarovanih-obmocij-naravnih-vrednot-ekolosko-pomembnih-obmocij-in-obmocij-natura-2000
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2857/pravilnik-o-oznacevanju-zavarovanih-obmocij-naravnih-vrednot-ekolosko-pomembnih-obmocij-in-obmocij-natura-2000
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2857/pravilnik-o-oznacevanju-zavarovanih-obmocij-naravnih-vrednot-ekolosko-pomembnih-obmocij-in-obmocij-natura-2000
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2870/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2870/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2870/odlok-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2871/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2871/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2872/odlok-o-spremembi-odloka-o-ustanovitvi-in-nalogah-urada-vlade-republike-slovenije-za-demografijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2872/odlok-o-spremembi-odloka-o-ustanovitvi-in-nalogah-urada-vlade-republike-slovenije-za-demografijo
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•	 Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
149/2021
•	 Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev 

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

•	 Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbi-
ranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

•	 Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene 
na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja 
in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2

•	 Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pa-
cientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
150/2021
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
152/2021
•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja 
in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
153/2021
•	 Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne 

najemnine in določitvi višine subvencij najemnin
•	 Pravilnik o Komisiji za strokovno presojo v katastrskih 

postopkih

•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravst-
vene dejavnosti

•	 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2879/odlok-o-spremembi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2879/odlok-o-spremembi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2879/odlok-o-spremembi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2880/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2880/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2881/odlok-o-spremembi-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2881/odlok-o-spremembi-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2881/odlok-o-spremembi-odloka-o-izjemah-od-karantene-na-domu-po-visoko-tveganem-stiku-s-povzrociteljem-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2882/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2882/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2882/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2882/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2883/odredba-o-zacasni-vkljucitvi-izvajalcev-prevozov-pacientov-v-sistem-izvajanja-nujne-medicinske-pomoci
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2883/odredba-o-zacasni-vkljucitvi-izvajalcev-prevozov-pacientov-v-sistem-izvajanja-nujne-medicinske-pomoci
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2887/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-prometni-signalizaciji-in-prometni-opremi-na-cestah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2887/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-prometni-signalizaciji-in-prometni-opremi-na-cestah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2913/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2913/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2913/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2913/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-nacinu-izpolnjevanja-pogoja-prebolevnosti-cepljenja-in-testiranja-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-z-virusom-sars-cov-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2922/uredba-o-metodologiji-za-oblikovanje-neprofitne-najemnine-in-dolocitvi-visine-subvencij-najemnin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2922/uredba-o-metodologiji-za-oblikovanje-neprofitne-najemnine-in-dolocitvi-visine-subvencij-najemnin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2928/pravilnik-o-komisiji-za-strokovno-presojo-v-katastrskih-postopkih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2928/pravilnik-o-komisiji-za-strokovno-presojo-v-katastrskih-postopkih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2929/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-vrstah-zdravstvene-dejavnosti
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2929/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-vrstah-zdravstvene-dejavnosti
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3  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

SOCIALNO VARSTVENA STORITEV 
POMOČ DRUŽINI NA DOMU V 
POGOJIH NARAŠČANJA ŠTEVILA 
OKUŽB S KORONAVIRUSOM
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je pripravilo dopis, v katerem poudarjajo pomen 
storitve pomoči na domu v času, ko se ponovno soočamo s 
povečanjem števila okuženih s koronavirusom in pozivajo 
k tesnemu sodelovanju vseh strani k korist uporabnikov 
storitev.
Pojasnilo je na voljo TU.

POJASNILA GLEDE UPOŠTEVANJA PCT 
POGOJA ZA OPRAVLJANJE DELA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je na svojih spletnih straneh objavilo navodila 
glede upoštevanja PCZ pogoja za opravljanje dela.
Navodila, ki zajemajo odgovore na največkrat zastavljena 
vprašanja, so dostopna TU. 

SMERNICE INFORMACIJSKEGA 
POOBLAŠČENCA GLEDE PREVERJANJA 
PCT POGOJEV
Informacijski pooblaščenec je v pomoč zavezancem izdal 
smernice glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva 
osebnih podatkov in jih objavil na svojih spletnih straneh.
Smernice so na voljo na sledečih povezavah:
•	 Za delodajalce oz. upravljavce
•	 Za posameznike

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
V ZVEZI Z UKREPI NA DAVČNEM 
PODROČJU
Finančna uprava RS na svojih spletnih straneh objavlja 
ažirirane zbirke pogostih vprašanj in odgovorov v zvezi z 
ukrepi PKP9 na davčnem področju. Ti so dostopni TU.

file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20september/material/Ministrstvo za delo, dru�ino, socialne zadeve in enake mo�nosti je pripravilo dopis, v akterem poleg vabila na izobra�evanje, ki bo potekalo 13. 9. 2021, poudarjajo pomen storitve pomo�i na domu v �asu, ko se ponovno soo�amo s pove�anjem �tevila oku�enih s koronavirusom in pozivajo k tesnemu sodelovanju vseh strani k korist uporabnikov storitev.
https://www.ip-rs.si/publikacije/priro�niki-in-smernice/smernice-po-splo�ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-o-preverjanju-pct-pogojev-za-posameznike
https://www.fu.gov.si/datoteka.php?src=fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi_PKP9.docx
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4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
FINANCIRANJU OBČIN
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Zakona 
o financiranju občin, ki prinaša sledeče spremembe:
•	 redakcijski popravek v pojasnjevalnih določbah člena, 

ki določa izračun sredstev za razvojno uravnoteženost 
občin,

•	 ustreznejša ureditev namena dodeljevanja sredstev, ki 
pripadajo občinam z evidentiranimi romskimi naselji 
in 

•	 dopolnitev nabora nalog, ki jih opravljajo skupne 
občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega 
proračuna.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do 1. 10. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJA
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so v postopek 
obravnave in sprejema vložili predlog Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja.
Predlog Zakona med drugim predvideva: 
•	 spremembo sestave sveta vrtca in šole, 
•	 spremembo na področju napredovanja pomočnikov 

vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec,
•	 oblikovanje enotnega informacijskega sistema, ki bo 

zajemal podatke o vpisu v vrtec, vpis v osnovno in 
srednjo šolo, itd.

Prav tako pa predlog Zakona prinaša finančne posledice 
iz naslova predvidenih napredovanj, in sicer v višini 

5.220.900,00€ letno za celotno državo, od tega 20.883,60€ 
za posamezno občino na letni ravni.
Vaše predlog, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do 5. 10. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG RESOLUCIJE O 
NACIONALNEM PROGRAMU ZA 
KULTURO 2021-2028
Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Resolucije o 
nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028 
(v nadaljevanju: NPK 2021‒2028), sprejetje katere določa 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki se, 
za razliko od dosedanjih strategij, katere so se sprejemale 
za obdobje štirih let, sprejema za obdobje osmih let.
Glavni strateški cilji NPK 2021–2028 so:
•	 okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne 

sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slov-
enske narodne identitete, domoljubne in državotvorne 
zavesti in družbene etike,

•	 zagotavljati kulturni pluralizem, svobodo izražanja in 
enake možnosti za ustvarjanje,

•	 skrbeti za slovenski jezik ter okrepiti vlogo in pomen 
slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kul-
turnega prostora in v mednarodnem okolju, vključno 
s skrbjo za Slovence v zamejstvu in po svetu,

•	 skrbeti za ohranjanje in razvijanje kulturne identitete 
narodnih skupnosti Madžarov in Italijanov, romsko 
skupnost, etnične skupine, priseljence in ranljive 
skupine,

•	 spodbuditi medresorsko povezovanje kulture, še pose-
bej z gospodarstvom, turizmom in izobraževanjem ter 
zagotoviti prisotnost kulturnih vsebin znotraj politik 
drugih resorjev,

•	 zagotoviti vzpostavitev vzdržnega, učinkovitega in 
transparentnega sistema financiranja kulture,

•	 upoštevati trenutno situacijo in razvojne perspektive 
na področju kulturnega sektorja ter vzpostaviti pogoje 
za njegovo prilagodljivost na spremembe in razvoj z 
zmanjševanjem administrativnih ovir, izobraževanjem 
in usposabljanjem,

•	 pospešiti digitalizacijo ter uvajanje novih tehnologij in 
sodobnih pristopov na področju kulture,

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4591
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4591
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4584
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4584
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4584
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4574
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4574
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•	 zagotoviti posodobitev in izgradnjo nujno potrebne 
javne kulturne infrastrukture,

•	 zaščititi in promovirati slovensko kulturno dediščino, 
vključno s prizadevanji za ohranjanje naravnega okolja,

•	 okrepiti vključenost prebivalstva v kulturno dogajanje, 
še posebej na področju razvijanja kulturne zavesti 
pri otrocih in mladini, poudarjanja kulturne vzgoje 
kot vseživljenjskega učenja in razvijanja ljubiteljske 
kulture,

•	 decentralizirati slovenski kulturni prostor in povečati 
dostopnost kulture na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije in širše znotraj enotnega slovenskega kul-
turnega prostora – doseči večjo zastopanost kulture 
na regionalnem in lokalnem nivoju,

•	 okrepiti navzočnost kulturnih vsebin v medijih in 
vzpodbuditi refleksijo o kulturnih dosežkih doma in 
v tujini,

•	 okrepiti mednarodno promocijo slovenske kulture in 
doseči večjo prepoznavnost Slovenije in njene kulturne 
dejavnosti v mednarodnem okolju.

Vaše predloge, mnenje in pripombe nam lahko posredujete 
do 14. 10. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK OPERATIVNEGA PROGRAMA 
OSKRBE S PITNO VODO 
Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo 
je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Program je 
namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in ne 
reševanju celotne problematike upravljanja voda oziroma 
pitne vode, saj določeno tematiko pokrivajo drugi predpisi 
in programi.
Za izvedbo operativnega programa so predvideni sledeči 
finančni viri:
•	 sredstva evropske kohezijske politike, namenjena 

investicijam v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo; 
•	 sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost, 

namenjena investicijam v infrastrukturo za oskrbo s 
pitno vodo; 

•	 sredstva državnega proračuna; 
•	 sredstva občinskih proračunov;

•	 morebitna druga sredstva, ki jih občine pridobijo za 
investicije v javno infrastrukturo, namenjene oskrbi 
s pitno vodo.

Cilji projektov oskrbe s pitno vodo so:
•	 zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s 

poudarkom na rabi vode;
•	 zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo in zaščito 

vodnih virov (trajnost oskrbe, vodne količine);
•	 zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno pitno vodo 

(zdravstveno ustrezna pitna voda);
•	 zagotoviti stroškovno učinkovito storitev oskrbe s 

pitno vodo za uporabnike;
•	 obnoviti zastarelo infrastrukturo, vgraditi opremo in 

izdelati informacijski sistem z namenom odkrivanja, 
nadzora in zmanjševanja vodnih izgub na področju 
oskrbe s pitno vodo z namenom zagotavljanja ustrezne 
kakovosti pitne vode in zmanjševanja vodnih izgub;

•	 izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče 
vodovodne sisteme ali njihove dele na

•	 območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s 
pitno vodo, pa ta še ni zagotovljena. (SVRK, 2021).

Vaše predloge, mnenje in pripombe nam lahko posredujete 
do 17. 10. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O 
DEBIROKRATIZACIJI
Besedilo predloga Zakona je enako predlogu Zakona o 
debirokratizaciji, ki je bil marca 2021 vložen v Državni 
zbor, v njem pa so črtane nekatere določbe in ažurirani 
podatki o trenutnem ministru za pravosodje, potrebna 
preštevilčenja in ažuriranje 69. člena, ki se nanaša na že 
veljavne predpise, ki se z dnem začetka veljavnosti tega 
zakona še niso začeli uporabljati, saj je v nekaterih primerih 
uporaba teh zakonov že nastopila.
Cilj predloga Zakona ostaja enak, in sicer izboljšati stanje 
v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega 
poslovnega okolja.
Predlog Zakona vsebuje vsebinske ukrepe za debirokra-
tizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev 
vlade. V prvi skop ukrepov sodijo spremembe in dopol-
nitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo 
sistemskih sprememb zakonodaje. V drugi sklop ukrepov 

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4577
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4585
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sodijo prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih 
podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo.
Cilj predloga Zakona je prek krepitve spoštovanja načel 
pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo in ter jasnosti 
in določnosti predpisov prečistiti slovenski pravni red ter 
v Republiki Sloveniji okrepiti vladavino prava. Hkrati je 
cilj predloga zakona na zakonski ravni udejanjiti nenapi-
sano ustavno načelo, da Ustava posameznikom dopušča 
vse, česar veljavni pravni red Republike Slovenije izrecno 
ne omejuje ali prepoveduje, kar je mogoče le tako, da 
se veljavni pravni red zameji tako po svojem obsegu kot 
po svoji časovni veljavnosti. Končni cilj uvedbe uradnega 
registra je pri posameznikih utrditi občutek, da so izven 
obveznosti, ki jim jih nalaga veljavni pravni red, svobodni 
v svojem ravnanju.
Cilj predloga zakona je tudi okrepiti pomen ustavne 
določbe o vakacijskem roku in jo prilagoditi sodobnim 
razmeram informacijskega preobilja in digitalizacije. V pra-
vu po poteku vacatio legis velja domneva, da se je vsakdo 
lahko seznanil s sprejetimi zakoni, tako da se na njihovo 
nepoznavanje nihče ne more sklicevati oziroma nepoznava-
nje zakona nikogar ne opravičuje v primeru kršitev zakona 
(Ignorantia iuris nocet). V sodobnem času, ko je zakonov 
neprimerno več kot včasih in se tudi hitreje spreminjajo, 
pa je nerealno pričakovati, da bo ta domneva ohranila 
svoj prvotni pomen brez pomoči sodobne informacijske 
tehnologije, ki posameznikom omogoča, da lahko vsak čas 
na spletu preverijo vsebino pravnih norm, ki jih v danem 
trenutku zavezujejo, to je celotnega veljavnega pravnega 
reda. Po drugi strani pa ima država zaradi možnosti, ki jih 
ponuja sodobna tehnologija, tudi pozitivno dolžnost, da 
s pomočjo informacijske tehnologije svojim državljanom 
olajša dostop in pregled nad veljavnim pravnim redom 
Republike Slovenije.
Cilj zakona je v pravni red uvesti mehanizme, ki bodo 
preprečevali nadaljnje kopičenje kategorije veljavnih 
predpisov, ki se ne uporabljajo, ter očistiti pravni red kon-
zumiranih in obsoletnih predpisov za nazaj. Cilj zakona je 
odpraviti administrativne ovire, ki so ministrstvom doslej 
preprečevale slediti temeljnemu načelu debirokratizacije, 
ki se zasleduje tudi v tujih pravnih ureditvah, in sicer t. i. 
načelu »one in – one out«.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do 20. 10. 2021 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

9. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 9. redni 
seji gostilo državno sekretarko za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko mag. Moniko Kirbiš Rojs in dr. Roberta 
Drobniča iz Ministrstva z gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Pogovor je med drugim potekal o izvajanju projektov me-
hanizma Dogovor za razvoj regij v programskem obdobju 
2014-2020, mehanizmu celostnih trajnih naložb (CTN), 
lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (CLLD) in o pri-
hodnosti evropske kohezijske politike.
Člani predsedstva so pohvalili tvorno sodelovanje Službe 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z 
občinami in se tega nadejajo tudi v prihodnje. Državna 
sekretarka Kirbiš pa je poudarila, da si prizadevajo, da 
bi bilo občinam na voljo čim več vsebin ter s tem tudi 
sredstev.
V razpravi o izvajanju projektov mehanizma Dogovor 
za razvoj regij v naslednjem finančnem obdobju je mag. 
Kirbiš povedala, da ti ostajajo, si pa prizadevajo poenostavit 
postopke, kar so člani predsedstva pozdravili. 
V obdobju od leta 2021 do 2027 bo dana prednost ukre-
pom iz področja digitalizacije in dviga produktivnosti. Na 
posameznih resorjih pa bodo izvedeni področni razpisi 
– npr. na MZI železniška povezljivost, na MOP pa večji 
sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, manjkajoči 
sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, itd.).
Mag. Kirbiš je glede časovnice izvajanja operativnega 
programa evropske kohezijske politike 2021–2027 
povedala, da naj bi bil pripravljen do konca letošnjega 
leta. Pomembno pa bo, da bodo hkrati pripravljeni tudi 
operativni programi posameznih ministrstev. 
Predsedstvo je med drugim podalo pobudo, da se v okviru 
nove finančne perspektive Evropske kohezijske politike 
zagotovijo sredstva za investicije v predšolsko in šolsko 
infrastrukturo, za področje civilne zaščite in turistične 
infrastrukture.

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.
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10. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) je na 10. 
redni seji obravnavalo vsebine povezane s pogajanji z 
državo o višini povprečnine za občine za leti 2022 in 2023. 
Sklenilo je, da bo na sorodni združenji naslovilo pobudo, 
da se pogajanja z državo izvedejo poenoteno. 
ZOS je vztrajal pri predlogu višine povprečnine v znesku 
661,67€ za leto 2022 ter 670,97€ za leto 2023. Obenem 
pa je bil podan tudi predlog prekvalifikacije 80 milijonov 
evrov povratnih sredstev v nepovratna sredstva (21. člen 
ZFO – sofinanciranje investicij). Člani predsedstva ZOS 
so letos že tretjič razpravljali o predlogu višine povprečnine 
za leti 2022 in 2023, hkrati pa so oblikovali tudi predlog 
odprave nesorazmerne zadolžitve občin na podlagi Zakonov 
o izvrševanju proračunov v letih od 2016 do 2020, ko se 
je del sredstev za sofinanciranje investicij opredelil kot 
povratna sredstva, čeprav jih Zakon o financiranju občin 
predvideva kot nepovratna.
Združenje občin Slovenije je predlog višine povprečnine 
oblikovalo že v mesecu juliju, ko smo s strani Ministrstva 
za finance prejeli predlog izračuna povprečnih stroškov 
za financiranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023. Z 
izračunom se nismo strinjali in opozorili, da ta ne zajema 
dejanskih stroškov temveč povprečje zadnjih štirih let. K 
spremembi izračunov ZOS poziva že vrsto let. Hkrati pa 
smo opozorili tudi na problematiko zajema stroškov dela 
v izračunu povprečnih stroškov, konkretno stroškov dela 
za leto 2021, ocenjenih stroškov dela za leto 2022 in ocen-
jenih stroškov za leto 2023, ko gre za višino povprečnine v 
letu 2023. Povečane stroške dela, do katerih je prišlo v letu 
2021 in bo prišlo tudi v prihodnjih letih, je treba opredeliti 
na popolnoma enak način kot stroške novih nalog.
Nismo oporekali zmanjšanju stroškov za naloge, katere na 
podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin prevzema 
država, in sicer gre za znesek 21,56€. Vsekakor pa je treba 
upoštevati rast plač tako v letošnjem kot v prihodnjih letih.
Prav tako pa smo na Združenju občin Slovenije opravili 
analizo stroškov dela občin in občinskih posrednih 
proračunskih uporabnikov in na tej podlagi smo oblikovali 
predlog, , da se za leto 2022 pri povprečnini upošteva za 
33,5€ novih obveznosti iz naslova stroškov dela, za leto 
2023 pa se zaradi večjih stroškov dela upošteva 42,8€. 
Na podlagi navedenega smo oblikovali predlog višine 
povprečnine, in sicer 661,67€ za leto 2022 ter 670,97€ 
za leto 2023.

Poleg povprečnine pa je predsedstvo ZOS potrdilo tudi 
predlog odprave nesorazmerne zadolžitve občin na pod-
lagi Zakonov o izvrševanju proračunov v letih od 2016 
do 2020, ko se je del sredstev za sofinanciranje investicij 
opredelil kot povratna sredstva, čeprav jih Zakon o finan-
ciranju občin predvideva kot nepovratna. Združenje občin 
Slovenije je to predlagalo že večkrat. Gre za anomalijo, ki 
med občinami poglablja razvojne razlike, je nekorektna in 
nesorazmerna, zato je predsedstvo ZOS oblikovalo pred-
log, da se v okviru novega zakona o izvrševanju proračuna 
vsa povratna sredstva prekvalificirajo v nepovratna.
Sredstva za sofinanciranje investicij (oz. po spremembi 
ZFO sredstva za uravnoteženje razvitosti občin) so finančni 
korektiv za občine z omejenim oz. šibkim razvojnim po-
tencialom. Žal se je v zgoraj navedenih letih varčevalo 
na način, da se je del sredstev za sofinanciranje investicij 
opredelilo kot povratna in s tem omogočilo nesorazmerno 
zadolževanje občin izven kvote o zadolžitvi po ZFO. 
Združenje občin Slovenije je na to anomalijo večkrat opo-
zorilo in dejansko se je pokazalo, da je veliko najšibkejših 
občin nesorazmerno visoko zadolženih glede na njihovo 
fiskalno kapaciteto. Absurdno je, da bodo sedaj morale 
občine, ki bi morale dobiti razvojni finančni korektiv, sedaj 
odplačevati visoke letne anuitete. To bo vsekakor še bolj 
poglobilo razvojne razlike med občinami in regijami.
Skupna masa vseh takšnih povratnih sredstev je nekaj nad 
80 mio evrov, katera naj bi se vračala naslednjih 10 let in 
to predstavlja cca 8 mio evrov na leto. Problem se nazorno 
kaže s konkretnimi številkami, in sicer je povprečje vračila 
sofinancerskih sredstev v Sloveniji 39 evrov/prebivalca, 
npr. v občini Solčava pa je ta znesek 850 evrov/prebiv-
alca, v Ilirski Bistrici 190 evrov/prebivalca, ali pa v občini 
Tolmin 115 evrov/prebivalca medtem, ko pa nič v močnih 
občinah, saj je bil znesek tovrstnih povratnih sredstev pri 
teh občinah nezanimiv v kontekstu zahtevnosti črpanja. 

11. REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na 11. redni seji 
ponovno razpravljalo o višini povprečnine za prihodnji 
dve leti skladno z izhodišči iz včerajšnje delovne skupine.
Prvotni predlog višine povprečnine za prihodnji dve 
leti, katerega smo na ZOS pripravili na podlagi analize 
stroškov dela občin in občinskih posrednih proračunskih 
uporabnikov, je 661,67€ za leto 2022 ter 670,97€ za leto 
2023. Sedanja Vlada RS že od samega začetka nastopa 
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dela kaže posluh za področje lokalne samouprave in smo 
končno našli sogovornika, ki tako posluša kot sliši pred-
loge občin ter jih tudi v glavnem upošteva.  Z namenom 
nadaljnjega dobrega in uspešnega sodelovanja predsedstvo 
ZOS načeloma podpira predlog ministra Koritnika za 
povprečnino v višini 638€. Znesek je res višji od lans-
koletnega za 10€, smo zaprosili vlado k razmisleku, da se 
povprečnina določi v kompromisni višini 645€. Občine 
bodo v prihodnjem letu, zaradi povečanja stroškov dela iz 
naslova mase plač, zagotovo imele stroške višje kot je prej 
predlagan kompromis.
V okviru pogovorov o določitvi višine povprečnine je 
ZOS ponovno odprl razpravo o odpravi nesorazmerne 
zadolžitve slovenskih občin iz naslova povratnih sredstev 
za sofinanciranje investicij in oblikovalo predlog, na 
podlagi katerega bi se povratna sredstva 21. člena Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1) pretvorijo v nepovratna 
sredstva. Menimo, da bi z odpravo te anomalije bist-
veno pripomogli k uravnoteženemu razvoju Slovenije 
ter nenazadnje uspešnejšemu črpanju evropskih sredstev 
naslednje finančne perspektive.
ZOS in Skupnost občin Slovenije (SOS) sta v okviru svojih 
organov oblikovala različna predloga na tem področju, 
katerim je nedvomno skupni imenovalec dobrobit slov-
enskih občin. Glede na dobro sodelovanje z Vlado RS, 
menimo, da je pravilno, da Vlada RS preuči oba predloga 
in se odloči, da podpre oba ali vsaj enega oz. oblikuje 
kompromisni predlog:
•	 ZOS predlaga, da se v okviru ZIPRS2223 vsa povratna 

sredstva prekvalificirajo v nepovratna.
•	 SOS je oblikoval predlog, da se razvojna sredstva v 

skladu s 15.a členom ZFO – 1 iz 6 odstotkov dvignejo 
na 8 odstotkov za proračunsko obdobje 2022 in 2023.

•	 Oblikovanje morebitnega kompromisnega predloga. 
V Sloveniji imamo zelo različne občine z različnimi interesi 
in pogledi. Povprečnina je najpomembnejši agregat finan-
ciranja vendar pa so pri najšibkejših in obrobnih občinah 
zelo pomembni tudi razvojni viri iz naslova 15.a. člena 
ZFO ter veliko breme iz preteklih povratnih sredstev za 
sofinanciranje investicij. 

SEMINAR: DDV AKTUALNOSTI ZA 
OBČINE IN PREDSTAVITEV DDV 
SPREMEMB
Združenje občin Slovenije je 7. septembra 2021 orga-
niziralo seminar DDV aktualnosti za občine in predstavitev 
DDV sprememb. Na seminarju, ki je potekal spletno, je 
predavateljica mag. Aleksandra Heinzer v prvem delu 
predavanja z udeleženci predelala in obnovila znanja na 
področjih odbitka DDV pri investicijah, pravic do odbitka 
DDV, transakcijah z nepremičninami, stanovanjskih ob-
jektov, dotaknili so se prenosa komunalne infrastrukture 
na občino, stavbnih pravic, služnostnih pravic,  odgovarjala 
je na v naprej zastavljena vprašanja udeležencev in sprotna 
vprašanja, ki so se pojavila, predvsem so se nanašala na 
gradnje, opravljanje različnih gradbenih del, sofinanciranih 
projektih, predelali so poročanje o DDV-O, veliko je bilo 
raznih primerov iz prakse. Predavanje je bilo podkrepljeno 
z veliko primeri iz sodne prakse in pa povezavami na 
podobna vprašanja in odgovore iz FURS-a.
V drugem delu so udeleženci bili seznanjeni z vsemi spre-
membami, predlaganimi in sprejetimi. Posebej zanimive so 
bile pravica do odbitka DDV za električna osebna vozila, 
poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete, ukinitev 
predhodne priglasitve glede uporabe oprostitve DDV (43. 
člen ZDDV-1).  Vsi udeleženci so prejeli odgovore na nji-
hova vprašanja oziroma so odgovore prejeli po predavanju.
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6  SODELOVANJE Z 
DRUGIMI INSTITUCIJAMI

PODPIS DOGOVORA O VIŠINI 
POVPREČNINE
27. 9. 2021 je na Ministrstvu za javno upravo potekal 
podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. 
Ta je za leto 2022 določena v višini 645€, za leto 2023 
pa v višini 647€.
Vlada RS je na dopisni seji, ki je potekala 26. 9. 2021 
seji opravila prvo branje predloga sprememb državnega 
proračuna za leto 2022 in predloga proračuna za leto 2023 
ter drugih spremljajočih proračunskih dokumentov. Vlada 
RS je tako med drugim sprejela sklep, da bo reprezenta-
tivnim združenjem občin v podpis predlagala Dogovor o 
višini povprečnine za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 
2022 v višini 645 EUR in za leto 2023 v višini 647 EUR.
Prvotni vladni predlog višine povprečnine je znašal 638€, 
nato pa je Vlada RS prisluhnila predlogu Združenja občin 
Slovenije in za leto 2022 določila povprečnino v višini 
645€, za leto 2023 pa v višini 647€.
Prvotni predlog višine povprečnine za prihodnji dve 
leti, katerega smo na ZOS pripravili na podlagi analize 
stroškov dela občin in občinskih posrednih proračunskih 
uporabnikov, je bil znesek v višini 661,67€ za leto 2022 
ter 670,97€ za leto 2023. Nato je predsedstvo ZOS na 
svoji 11. redni seji oblikovalo kompromisni predlog 
povprečnine v višini 645€ in ga predlagalo vladni strani 
v ponovni razmislek. Veseli nas, da je Vlada RS ponovno 
znala prisluhnit argumentirani razlagi ZOS in je sledila 
predlogu. Ponoven dokaz, da imajo občine na vladni strani 
dobrega sogovornika.

SEJE DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO
V mesecu septembru so potekale tri seje vladne Delovne 
skupine za lokalno samoupravo, katerih so se udeležili 
tudi predstavniki ZOS, in sicer predsednik ZOS Robert 
Smrdelj ter podpredsednika ZOS mag. Marko Diaci in 
Uroš Brežan.

•	 Šesta redna seja Delovne skupine za lokalno 
samoupravo – 9. 9. 2021

Na dnevnem redu seje, katero je vodil minister za javno 
upravo Boštjan Koritnik, je bila razprava o izračunu 
povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 
2022 in 2023 ter o izhodiščih za pripravo novele Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1D).
Predstavniki Ministrstva za finance so predstavili izračun 
povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za 
prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine 
za leti 2022 in 2023. Ta naj bi bila dogovorjena do konca 
meseca. Združenje občin Slovenije je že v mesecu juliju 
na pristojni ministrstvi poslalo predlog višine povprečnien 
za prihodnji dve leti, in sicer 661,67€ za leto 2022 in 
670,97€ za leto 2023.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je predstavil 
izhodišča za pripravo novele Zakona o financiranju občin, 
s katero bi dopolnili določbi, ki urejata sofinanciranje 
skupnih občinskih uprav in občin z romskim prebivalstvom.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj pa je na seji predstavil 
tudi predlog združenja za odpravo nesorazmerne zadolžitve 
občin na podlagi Zakonov o izvrševanju proračunov v letih 
od 2016 do 2020, ko se je del sredstev za sofinanciranje in-
vesticij opredelil kot povratna sredstva, čeprav jih Zakon o 
financiranju občin predvideva kot nepovratna. Anomalija 
med občinami poglablja razvojne razlike, je nekorektna in 
nesorazmerna, zato predlog, da se v okviru novega zakona o 
izvrševanju proračuna vsa povratna sredstva prekvalificirajo 
v nepovratna.

•	 Sedma redna seja vladne Delovne skupine za 
lokalno samoupravo – 21. 9. 2021

Na dnevnem redu seje, katero je vodil minister za ja-
vno upravo Boštjan Koritnik, so bila pogajanja o višini 
povprečnine za leti 2022 in 2023.
ZOS je ponovno predlagal povprečnino v višini dejanskih 
stroškov, ki jih bodo občine imele prihodnji dve leti, in sicer 
661,67€ za leto 2022 in 670,97€ za leto 2023. Skupnost 
občin Slovenije  (SOS) je podala predlog izračuna na 
podlagi 54% mase dohodnine  in sicer v višini 638 eurov. 
Združenje mestnih občin  (ZMOS) pa na pogajanjih ni 
predlagalo konkretne višine povprečnine. 
Predsednik ZOS je na seji podal in obrazložil predlog ZOS, 
da se v okviru novega zakona o izvrševanju proračuna vsa 
povratna sredstva iz naslova prejšnjega 21. člena ZFO 
o sofinanciranju investicij prekvalificirajo v nepovratna.  
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Skupno gre  za 80 milijonov evrov, kar pomeni obre-
menitev za državni proračun  8 milijonov letno v 10 letih. 
Slednjega predloga SOS in ZMOS nista podprli. V ZOS 
pa menimo, da je predlog smiseln in bi mu verjetno sedanja 
vlada, naklonjena decentralizaciji, lahko prisluhnila. 
Pri navedenem predlogu gre za odpravo nesorazmerne 
zadolžitve občin na podlagi Zakonov o izvrševanju 
proračunov v letih od 2016 do 2020, ko se je del sredstev 
za sofinanciranje investicij opredelil kot povratna sredstva, 
čeprav jih Zakon o financiranju občin predvideva kot 
nepovratna. Anomalija med občinami poglablja razvojne 
razlike, je nekorektna in nesorazmerna.

•	 Osma redna seja vladne Delovne skupine za 
lokalno samoupravo – 23. 9. 2021

Na dnevnem redu seje, katero je vodil minister za ja-
vno upravo Boštjan Koritnik, so bila pogajanja o višini 
povprečnine za leti 2022 in 2023.
Minister Koritnik je predstavil predlog povprečnine, ki bi 
za leto 2022 znašala 638€ in povedal, da je želja Vlade RS 
sklenitev dogovora o višini povprečnine. 
Predstavniki ZOS so predstavili kompromisni predlog 
ZOS, in sicer povprečnino v višini 645€. Minister Koritnik 
je povedal, da bi višja povprečnina preveč obremenila 
državni proračun in da je bilo veliko truda vloženega tudi 
v vladna usklajevanja za znesek 683€.
Dogovorjeno je bilo, da združenja do petka, 24. 9. 2021, 
do 11. ure sporočijo stališča glede vladnega predloga višine 
povprečnine. 

PREDSEDSTVO OR V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Predsedstvo Odbora regij (OR) se je mudilo v Sloveniji 
v času od 23. do 24. septembra 2021 in tako začelo 
sodelovanje z novim predsedstvom Sveta. Srečalo se 
je z Andrejem Šircelj, ministrom za finance Republike 
Slovenije in Zvonetom Černačem, ministrom Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko.
Glavna razprava je potekala na temo »Foruma	za	oživitev	in	
odpornost«, organizirani sta bili dve okrogli mizi  na temo 
»Od	načrtovanja	do	izvajanja:	ključna	vloga	mest	in	regij	
pri	oživitvi	EU« in »Zagotavljanje	sinergij	med	kohezijsko	
politiko	 in	 RFF	 z	 okrepitvijo	 partnerstva	 z	 lokalnimi	 in	
regionalnimi	organi«. 

Prvi dan njegovega obiska, 23. 9. 2021, se je predsednik 
Odbora regij srečal s predsednikom Državnega sveta, 
Alojzom Kovšco, nato pa se še s predstavnicami in pred-
stavniki slovenske delegacije v Odboru regij in vodstvi 
reprezentativnih združenj občin. 
Na sestankih so bila izmenjana stališča o stanju decen-
tralizacije in regionalizacije v Sloveniji, izzivih lokalnih 
skupnosti v Sloveniji, o okrevanju po krizi, o mednarodni 
podnebni konferenci COP 26 in konferenci o prihodnosti 
Evrope. 
Nato pa je 24. 9. 2021 sledila seja predsedstva Evropskega 
odbora regij, ki je potekala v Hotelu Maestoso v Lipici. Na 
seji sta sodelovala tudi minister za finance Andrej Šircelj in 
minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 
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7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

DOGOVOR O DOLOČITVI VIŠINE 
POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023
ZOS je Ministrstvu za javno upravo, skladno s sklepom 
predsedstva ZOS 11. redne seje, z dne 24. 9. 2021, posre-
dovalo stališče glede višine povprečnine za leti 2022 in 
2023. 
Prvotni predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti, 
katerega smo na ZOS pripravili na podlagi analize stroškov 
dela občin in občinskih posrednih proračunskih uporab-
nikov, je 661,67€ za leto 2022 ter 670,97€ za leto 2023. 
Sedanja Vlada RS že od samega začetka nastopa dela kaže 
posluh za področje lokalne samouprave in smo končno 
našli sogovornika, ki tako posluša kot sliši predloge občin 
ter jih tudi v glavnem upošteva. 
Z namenom nadaljnjega dobrega in uspešnega sodelovanja 
je predsedstvo ZOS načeloma podprlo predlog ministra 
Koritnika za povprečnino v višini 638€. Znesek je res višji 
od lanskoletnega za 10€, vendar smo zaprosili vlado k 
razmisleku, da se povprečnina določi v kompromisni višini 
645€. Občine bodo v prihodnjem letu, zaradi povečanja 
stroškov dela iz naslova mase plač, zagotovo imele stroške 
višje kot je prej predlagan kompromis. 
V okviru pogovorov o določitvi višine povprečnine je 
ZOS ponovno odprl razpravo o odpravi nesorazmerne 
zadolžitve slovenskih občin iz naslova povratnih sredstev 
za sofinanciranje investicij in oblikovalo predlog, na 
podlagi katerega bi se povratna sredstva 21. člena Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1) pretvorijo v nepovratna 
sredstva. Menimo, da bi z odpravo te anomalije bist-
veno pripomogli k uravnoteženemu razvoju Slovenije 
ter nenazadnje uspešnejšemu črpanju evropskih sredstev 
naslednje finančne perspektive.
ZOS in Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju SOS) 
sta v okviru svojih organov oblikovala različna predloga na 
tem področju, katerim je nedvomno skupni imenovalec 
dobrobit slovenskih občin in glede na dobro sodelovanje z 
Vlado RS, smo podali mnenje, da je pravilno, da se preuči 
oba predloga in se vlada odloči podpreti ali oba ali vsaj en 
predlog oz. se oblikuje kompromisni predlog. Predloga 
ZOS in SOS pa sta:

•	 ZOS je predlagal, da se v okviru ZIPRS2223 vsa 
povratna sredstva prekvalificirajo v nepovratna;

•	 SOS je oblikoval predlog, da se razvojna sredstva v 
skladu s 15.a členom ZFO – 1 iz 6 odstotkov dvignejo 
na 8 odstotkov za proračunsko obdobje 2022 in 2023. 

POZIV K ODPRAVI NESORAZMERNE 
ZADOLŽITVE OBČIN NA PODLAGI 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
PRORAČUNOV
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno up-
ravo in na Ministrstvo za finance posredovalo predlog za 
odpravo nesorazmerne zadolžitve občin na podlagi zakonov 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije v letih 2016 
do 2020. Predlagali smo, da se v okviru novega zakona o 
izvrševanju proračuna vsa povratna sredstva prekvalificirajo 
v nepovratna. Že v mesecu juliju pa smo na pristojni min-
istrstvi posredovali predlog višine povprečnine za leti 2022 
in 2023 ter konec avgusta pozvali k pričetkom pogovorov 
o določitvi povprečnine.
ZOS na to anomalijo vztrajno opozarja že več let in 
dejansko se je pokazalo, da je veliko najšibkejših občin 
nesorazmerno visoko zadolženih glede na njihovo fiskalno 
kapaciteto. Nesprejemljivo je, da bodo sedaj morale ob-
čine, ki bi morale dobiti razvojni finančni korektiv, sedaj 
odplačevati visoke letne anuitete. To bo vsekakor še hudo 
poglobilo razvojne razlike med občinami in regijami.
Ta sredstva so finančni korektiv za občine z omejenim oz. 
šibkim razvojnim potencialom. Žal se je v zgoraj navedenih 
letih varčevalo na način, da se je del sredstev za sofinanci-
ranje investicij opredelilo kot povratna in s tem omogočilo 
nesorazmerno zadolževanje občin izven kvote o zadolžitvi 
po ZFO. Ko pogledamo številke, je težava jasno vidna. 
Tako je povprečje vračila sofinancerskih sredstev v Sloveniji 
39 evrov/prebivalca, npr. v občini Solčava znaša 850 evrov/
prebivalca, v Ilirski Bistrici 190 evrov/prebivalca, ali pa v 
občini Tolmin 115 evrov/prebivalca medtem, ko pa nič 
v močnih občinah, saj je bil znesek tovrstnih povratnih 
sredstev pri teh občinah nezanimiv v kontekstu zahtevnosti 
črpanja.
Že v začetku meseca julija pa je ZOS je na zgoraj navedeni 
ministrstvi posredovalo predlog višine povprečnine za leti 
2022 in 2023. Za leto 2022 smo tako predlagali, da se 
povprečnina določi v višini 661,67€, za leto 2023 pa v 
višini 670,97€. Skladno z veljavnim ZIPRS2122, pa je 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8138
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povprečnina za leto 2022 določena v višini 628,20€. V 
letošnjih izračunih povprečnih stroškov pa je Ministrstvo 
za finance za leto 2022 predlagalo povprečnino v višini 
608,53€, za leto 2023 pa v višini 608,00€. Gre za precejšen 
razkorak, zato je ZOS pristojne konec avgusta že pozval 
tudi k čimprejšnjemu pričetku pogovorov o določitvi višine 
povprečnine za prihodnji dve leti.

POZIV ZA SKLIC SESTANKA V ZVEZI Z 
DOGOVOROM O VIŠINI POVPREČNINE 
ZA LETI 2022 IN 2023
Združenje občin Slovenije je v začetku meseca septembra 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance 
pozvalo k sklicu sestanka v zvezi z dogovorom o višini 
povprečnine za leti 2022 in 2023. 
Ponovno smo podali predlog, da se povprečnina za leto 
2022 določi v višini 661,67€, za leto 2023 pa v višini 
670,97€. Na sestanku pa bi pojasnili stališča ZOS in 
predstavili predlog višine povprečnine. 
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo 
posredovalo pripombo k predlogu Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
JAVNEM POTNIŠKEM PROMETU
ZOS je Ministrstvu za infrastrukturo posredoval pripombe 
k predlogu Zakona o javnem potniškem prometu.
Občine so med drugim opozorile, da se z zakonom ne 
posveča dovolj pozornosti žičniškemu prometu, ki je 
omenjen zgolj v prvem odstavku 19. člena predloga 
Zakona. Menimo, da bi ta moral podrobneje določati 
ureditev prevoza potnikov z žičniškimi napravami, saj 
je v zakonu večino govora o medkrajevnem linijskem 
prometu, mestnem linijskem prometu in železniškem 
javnem potniškem prometu.

Občine, na območju katerih obratujejo krožne kabinske 
žičnice med drugim predlagajo, dam bi se delovanje le-
teh lahko izvajalo v okviru javnega potniškega prometa. 
Prav tako lahko tudi krožno kabinska žičnica, ki ima 
vzpostavljen tudi letni vozni red, predstavlja medkrajevni 
promet, zato bi bilo smiselno to področje urediti tudi 
v predlogu Zakona. To bi bil vsekakor tudi pomemben 
doprinos k nadgradnji javnega prometa, tam kjer je seveda 
to omogočeno.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
OSKRBI S TOPLOTO
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastruk-
turo posredovalo pripombe na predlog Zakona o oskrbi 
s toploto.
Združenje ne nasprotuje temu, da se področje uredi v 
samostojnem zakonu, pozvali pa smo, da se, med drugim 
opredeli tudi finančne posledice zakona.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
CESTAH
ZOS je Ministrstvu za infrastrukturo poslal pripombe na 
predlog Zakona o cestah. Med drugim smo predlagali, da 
se v 6. členu predloga Zakona, ki opredeljuje prepoved 
ogrožanja varne uporabe javne ceste, v izogib morebit-
nim težavam, pri izterjavi nastalih stroškov opredeljenih 
v petem odstavku tega člena, na jasen način določi način 
njihove izterjave, in sicer ali je to z izstavitvijo računa za 
opravljeno delo, v prekrškovnem postopku ali z odločbo.
Predlagali smo tudi dopolnitev prvega odstavka 31. člena, 
ki določa izvajanje gozdarskih del v območju javne ceste. 
Namreč, ni jasno opredeljeno kako je z vožnjo tovornih 
vozil za spravilo lesa, ki zaradi teže uničujejo lokalne 
ceste. Prav tako ni jasno ali se lahko promet zaradi stanja 
ceste prepove ali omeji. Zato smo predlagali, da se prvi 
odstavek 31. člena ustrezno dopolni na način, da bo jasno 
opredeljeno ali se prevoz po lokalnih cestah lahko omeji 
in ali za povračilo škode veljajo določila 48. člena zakona.
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4552
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4552
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4552
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4551
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4554
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4555
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4559
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Namreč člani predsedstva ZOS so na deveti redni seji, 10. 
9. 2021, med drugim razpravljalo o zadolževanju občin. 
Oblikovan je bil predlog, da bi bilo treba preučiti možnost 
spremembe ureditve zadolževanja občin z vidika boljšega 
črpanja EU sredstev v prihajajoči finančni perspektivi in 
tudi pri drugih mehanizmih črpanja EU sredstev.
Predlagali smo, da bi šle spremembe tako v smeri možnosti 
povečevanja zadolžitve za projekte sofinancirane iz EU 
sredstev ali možnosti izjeme, da se zadolžitve za te namene 
ne bi vštevale v kvoto za zadolževanje.
Podali smo tudi predlog za sklic videokonferenčnega ses-
tanka, na katerem bi predstavili stališča in predloge ZOS.

PROJEKTI GRADNJE TURISTIČNE 
INFRASTRUKTURE V NOVI FINANČNI 
PERSPEKTIVI
ZOS je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
posredovalo prošnjo za podrobnejše informacije o vključitvi 
projektov s področja turizma v finančno perspektivo 
2021-2027.
Člani predsedstva ZOS so na deveti redni seji, 10. 9. 2021, 
z državno sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs razpravl-
jali o projektih izgradnje turistične infrastrukture v novi 
finančni perspektivi. Državna sekretarka je člane predsed-
stva ZOS seznanila, da je Evropska komisija za perspektivo 
2021-2027 predvidela tudi vsebine na področju turizma.
Podrobnejših informacij ni imela, zato smo MGRT v 
dopisu pozvali za posredovanje informacij o predvidenih 
vsebinah s področja turizma v okviru nove finančne pers-
pektive. Obenem pa smo podali tudi pobudo za vključitev 
turistične infrastrukture med predvidene ukrepe za katere 
bo možno črpati EU sredstva.
S strani MGRT smo prejeli sledeč odgovor:
»Spoštovani,
vezno	 na	 spodaj	 navedeno	 vprašanje	 možnosti	 sofinan-
ciranja	 infrastrukturnih	 vlaganj	 v	 turizem	 v	 okviru	nove	
finančne	 perspektive,	 vam	 sporočamo,	 da	 se	 trudimo,	 da	
bi	 bil	 turizem	vključen	 v	 čim	več	 segmentov	financiranja	
iz	nove	finančne	perspektive.	V	okviru	možnih	infrastruk-
turnih	vlaganj	 smo	predvideli	 vlaganja	v	 javno	 turistično	
infrastrukturo.	 Glede	 na	 to,	 da	 program	 nove	 finančne	
perspektive	 še	ni	potrjen,	znan	pa	ni	niti	finančni	razrez,	
v	 tem	 trenutku	 podrobnejših	 informacij	 žal	 še	 nimamo.«  

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
ENERGETSKI POLITIKI
ZOS je Ministrstvu za infrastrukturo posredoval pripombo 
k predlogu Zakona o energetski politiki.
Izrazili smo strinjanje, da je sedanji Energetski zakon 
izredno obširen in je njegova razdelitev na več področnih 
zakonov smotrna. Pozvali smo k opredelitvi finančnih 
posledic zakona in dodali, da je, v kolikor bo končni pred-
log zakona občinam prinesel nove naloge in posledično 
finančne obveznosti, treba skladno z Zakonom o lokalni 
samoupravi zagotovi tudi ustrezna proračunska sredstva.
Celoten dopis je na voljo TU.

PONOVNA POBUDA ZA SPREMEMBO 
SMERNIC PODROČJA VAROVANJA 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN USMERITEV 
S PODORČJA VAROVANJA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ ZA PRIPRAVO LOKALCIJSKIH 
PREVERITEV
Ker s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano nismo prejeli odgovora na posredovano pobudo, 
katero smo jim posredovali v mesecu juniju 2021, smo jim 
le-to ponovno posredovali.
Sam instrument lokacijske preveritve je relativno nov in-
strument prostorskega načrtovanja, uveden s sprejemom 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 
61/17), s katerim se za:
•	 namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna 

oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na 
posamični poselitvi;

•	 doseganje gradbenega namena prostorskega izvedben-
ega akta dopušča individualno odstopanje od prostor-
skih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;

•	 namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, 
ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Celoten dopis je na voljo TU.

SPREMEMBA UREDITVE NA 
PODROČJU ZADOLŽEVANJA
ZOS je Ministrstvu za finance posredovalo pobudo za 
spremembo ureditve na področju zadolževanja občin. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4561
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4562
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VIŠINA SOFINANCIRANJA OKOLJSKIH 
PROJEKTOV
ZOS je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo po-
budo, da se kot ključ pri določitvi višine sofinanciranja 
okoljskih projektov uporabi koeficient razvitosti občin oz. 
da se višino sofinanciranja določi skladno s 24.a členom 
Zakona o financiranju občin.
Namreč, predsedstvo ZOS je na svoji deveti redni seji, med 
drugim razpravljalo tudi o okoljskih projektih, ki se bodo 
izvajali v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Iz dose-
danje korespondence z Ministrstvom za okolje razumemo, 
da bo v razpisu delež sofinanciranja za okoljske projekte na 
področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
ter oskrbe s pitno vodo samo 50 odstoten. Razumemo 
težnjo MOP, da se z razpoložljivimi sredstvi naredi čim 
več vendar je predvsem za manjše in šibke občine 50% 
sofinanciranje neuporabno, ker bo nemogoče zagotavljati 
lastno udeležbo.
Celoten dopis je na voljo TU.

VKLJUČITEV DODATNIH VSEBIN 
V UKREPE NOVE FINANČNE 
PERSPEKTIVE EVROPSKE KOHEZIJSKE 
POLITIKE
ZOS je na SVRK naslovilo pobudo, da se v vsebine 
nove finančne perspektive vključi še projekte s področja 
predšolske in šolske vzgoje, zaščite in reševanja, turizma in 
s področja stanovanjske problematike za mlade.

ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA V 
ŠOLAH
ZOS je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
posredovalo dopis, v katerem opozarjamo na problema-
tiko, s katero se srečujejo ravnatelji osnovnih šol, in sicer 
vedno večji vpis učencev, kateri nimajo nobenega znanja 
iz slovenskega jezika.
Težave na tem področju so se reševale s povečanim številom 
ur poučevanja slovenskega jezika, z organiziranimi tečaji 
pouka slovenskega jezika za učence in njihove starše, toda 
rezultat tega ni ravno vzpodbuden.
Prav tako se, v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi 
državami, kot npr. Nemčija, ugotavlja, da je vpis otroka 

– tujca v šolo možen le ob pogoju znanja jezika, ki se 
uporablja na šoli.
Prosili smo za pojasnilo ali so možne kakšne druge rešitve, 
ki bi lahko vplivale na to, da se otrok že ob vpisu v šolo 
izkaže tudi z znanjem slovenskega jezika.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4552
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8  VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

89. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 89. redni seji sprejela dva odloka v zvezi 
z zajezitvijo epidemije COVID-19 in določila izhodišča 
za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v 
času razglašene epidemije. Vlada RS je podala soglasje 
k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ter k 
predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo pred-
loga Zakona o spremembi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o cestninjenju in sprejela stališče 
Slovenije o Sporočilu Evropske komisije glede Strategije 
za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo ter 
določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 
(ReNPEMŽM 2030).

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Poleg dosedanjih šestih izjem za vstop v Slovenijo brez na-
potitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT (medn-
arodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in 
delovni migranti, prevoz otroka do 15. leta zaradi njegove 
vključenosti v vzgojo in izobraževanje) je bila dodana nova 
izjema za osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem 
zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, 
drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega 
območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem 
zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji 
zdravstveno stanje to dopušča.

Odlok o spremembi Odloka o začasni 
omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2
Vsebinskih sprememb glede omejitev zbiranja ljudi ni, 
veljavnost odloka se je podaljšala do 12. septembra 2021.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja o drugačni 
ureditvi dodatka za nevarnost v času 
razglašene epidemije
Za razliko od zdaj veljavne ureditve dodatka za delo v 
rizičnih razmerah, kot ga opredeljuje 11. točka 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), na podlagi 
katere je višina tega dodatka odvisna od osnovne plače 
javnega uslužbenca, se predlaga, da se sedanji dodatek 
nadomesti z dodatkom, izraženim v nominalnem znesku 
(in ne več v odstotku od urne postavke osnovne plače). S 
tem bi preprečili razlikovanje med javnimi uslužbenci glede 
višine tega dodatka, saj bi vsi, ki delajo v času razglašene 
epidemije pod enakimi pogoji glede nevarnosti za izpoln-
jeno polno mesečno delovno obveznost prejeli isti pavšalni 
bruto znesek dodatka.

Soglasje k predlogom amandmajev k 
predlogu novele Zakona o zaščiti živali
Predlog prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora 
psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov 
in ilegalne trgovine s psi. Uvaja določbe o odgovornem 
lastništvu mačk, da bi tako zmanjšali število zapuščenih 
mačk. Predlog uvaja za skrbnika živali zahtevo po osnovnih 
znanjih glede potreb in oskrbe živali. Dopolnjene so 
določbe, ki urejajo področje nevarnih psov. Predlog ureja 
status pastirskih psov za varovanje čred na paši.
Celoten povzetek 89. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

90. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 90. redni seji podala soglasje k pred-
logu amandmaja k Predlogu Zakona o zagotavljanju 
finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v 
letih 2021 do 2031. Vlada RS je izdala Uredbo o prene-
hanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev 
nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb ter 
Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju 
stanovanj in poslovnih. Prav tako pa je Vlada RS sprejela 
spremenjen Poslovni in finančni načrta Slovenskega re-
gionalno razvojnega sklada za leto 2021 ter Spremembe 
št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi 
za leto 2021. Med drugim pa je Vlada RS sprejela tudi 
dva odloka v zvezi z zajezitvijo širjenja koronavirusa 
in se seznanila s poročilom o realizaciji sklepa Vlade 
RS o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev 
do storitev zaupanja.

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/89._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.9.2021.pdf
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Soglasje k predlogu amandmaja k Predlogu 
Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev 
za investicije v slovensko zdravstvo v letih 
2021 do 2031
Z amandmajem se za izvajanje investicij za zdravstveno 
dejavnost na primarni ravni zagotovi 150 milijonov eurov 
in tako poviša skupni znesek za najpomembnejše investicije 
v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 za dodatnih 
100 milijonov eurov.
Ministrstvo za zdravje bo vsako leto izvedlo javni razpis 
za sofinanciranje investicij na primarni ravni. Prijavitelj 
na razpis je lahko: 
•	 občina/mestna občina, ustanoviteljica zdravstvenega 

doma,
•	 v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma 

razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena 
izmed občin soustanoviteljic. K prijavi prijavitelj 
priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin 
soustanoviteljic.

S sofinanciranjem investicij na primarni ravni ministrstvo 
zagotavlja: 
•	 pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, 

pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standardov 
osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin 
s ciljem najboljše možne izrabe prostorov,

•	 dostopnost občanom do zdravstvenih storitev na 
območjih oziroma v občinah, kjer se dejavnost še ne 
izvaja, medicinsko opremo za posamezno zdravstveno 
dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme 
za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega 
varstva,

•	 sofinanciranje SUC, prizidkov, novogradnje in medi-
cinske ter ostale opreme za delovanje ZD,

•	 hiter in učinkovit dostop do pacientov v primeru, ko je 
potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov 
in sester na domu pacienta.

Sprejete spremembe letošnjega Letnega 
načrta razpolaganja z državnimi gozdovi
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 
(LNR 2021) je vlada sicer sprejela 4. februarja 2021, 4. 
marca 2021 pa so bile sprejete Spremembe št. 1 LNR 2021.
Spremembe št. 2 LNR 2021 vključujejo 15 prodaj, 1 
menjavo in 1 neodplačan prenos na občino. Pri vseh 

aktivnostih, razen pri menjavi, kot (so)upravljavec zemljišč 
v lasti Republike Slovenije sodeluje tudi Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS. 9 prodaj vključuje zemljišča, ki so 
po namenski rabi stavbna zemljišča.
Skupno je v Spremembah št. 2 LNR 2021 načrtovana 
izvedba 17 aktivnosti, ki po ocenjeni vrednosti skupaj 
znašajo 393.681,97 evrov, od tega znaša vrednost gozda 
155.486,43 evrov.

Spremembe Odloka o izjemah od karantene 
na domu po visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19
Vlada RS v skladu z mnenjem Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje v spremembah Odloka o izjemah od karan-
tene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19 spreminja nekatere pogoje 
za izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku 
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.
S spremembami se: 
•	 določa trajanje roka od pozitivnega rezultata testa PCR 

do 180 dni,
•	 določa, da se oseb, ki so bile cepljene s cepivom 

proizvajalca AstraZeneca in cepivom Covishield 
proizvajalca Institute of India/AstraZeneca, in sicer 
po prejemu drugega odmerka, ne napoti oziroma se 
jim ne odredi karantena na domu, če je preteklo 21 
dni od prejema drugega odmerka,

•	 pogoji, navedeni v Odloku, se razlikujejo od pogojev 
določenih v Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, saj v primerih, 
na katere se nanaša Odlok, že obstaja visokorizični stik. 

92. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na današnji seji sklenila, da je na javnih zbi-
ranjih nad 50 oseb obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. 
Sprejela je tudi predloga novel Zakonov o trošarinah 
in o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne raz-
sodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške ter Jesensko napoved gospodarskih 
gibanj 2021, ki nakazuje izboljšane gospodarske obete.
S spremembo Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je dovoljeno 
zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, 
pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.
Rešitve predloga novele Zakona o trošarinah se nanašajo na 
prenos direktive o določitvi splošnega režima za trošarino 
in direktive o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in 
alkoholne pijače. Z novelo zakona se povezujejo carinski 
in trošarinski postopki pri izvozu, izvozu, ki mu sledi 
zunanji tranzitni postopek ter uvozu trošarinski izdelkov. 
Določa se elektronski postopek za spremljanje gibanja 
trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za namen dobave 
za komercialni namen. Urejajo se posebni dogodki v okviru 
trošarinskega režima in sicer pripoznavanje delnih izgub 
trošarinskih izdelkov. Določa se enotno potrdilo o opros-
titvi za trošarinske izdelke, ki se pošiljajo prejemnikom, ki 
so diplomatska predstavništva, konzulati ter mednarodne 
organizacije.
Sprejela je tudi Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2021. 
Gospodarski obeti se izboljšujejo. Predvsem zaradi višjih 
napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše rasti aktivnosti 
od pričakovane in ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in 
potrošnikov spremenjenim razmeram je napoved višja kot 
v Pomladanski napovedi. Negotove epidemične razmere 
v Sloveniji in najpomembnejših trgovinskih partnericah 
še vedno predstavljajo največja tveganja za uresničitev 
napovedi.
Namen predloga novele Zakona o ureditvi določenih 
vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na 
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške je uresničevanje 
načela enake obravnave državljanov Republike Slovenije, 
na katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, 
tako da se jim v čim večji meri ohranijo pravice, ki so jih 
uživali do razglasitve razsodbe. Za tiste pravice, za katere 
so prikrajšani, pa se uvaja ustrezno nadomestilo.
Celoten povzetek 92. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

93. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 93. redni seji izdala Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine 
subvencij najemnin, prerazporedila sredstva državnega 
proračuna. Sprejela pa je tudi Poročilo o izvajanju 
evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje 
od januarja 2014 do konca junija 2021 in Poročilo o 
upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za 
leto 2020.

Uredba o metodologiji za oblikovanje 
neprofitne najemnine in določitvi višine 
subvencij najemnin
Natančno sta opredeljena način izračuna vrednosti 
stanovanja ter letne stopnje najemnine, ki sta osnovni 
komponenti v formuli izračuna neprofitne najemnine.
Podrobneje sta določena tudi vpliv lokacije stanovanja na 
višino neprofitne najemnine s pripadajočim lokacijskim 
faktorjem ter način dodelitve pripadajočega lokacijskega 
faktorja za posamezno stanovanje. Določitev vpliva lokacije 
na višino najemnine v obliki lokacijskega faktorja je ob-
vezna in lahko znaša največ 30 % od najemnine. Vlada z 
Uredbo določa lokacijske faktorje na podlagi vrednostnih 
ravni in con, kot so uporabljene v modelu vrednotenja 
za stavbna zemljišča po določbah predpisov, ki urejajo 
množično vrednotenje nepremičnin.
Na področju subvencioniranja najemnin uredba opredelju-
je način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine 
in višine subvencije k plačilu tržne najemnine.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 za obdobje od januarja 
2014 do konca junija 2021
Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020, ki se 
zaključi konec leta 2023, upravičena do 3,067 milijarde 
evrov sredstev kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in 
delovna mesta. S tega naslova je Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca 
junija 2021 izdala za 3,33 milijarde evrov oziroma za 
109 odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o 
podpori za javne razpise, programe in projekte. Odločitve 
o podpori presegajo razpoložljive pravice porabe zaradi 
zagotavljanja 100 odstotne porabe razpoložljivih sredstev. 
Realizacija upravičenih stroškov projektov in programov 
je lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, 
da upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške oziroma 
od pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je ta zaradi 
nepravilnosti prekinjena. 
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do 
konca junija 2021 na terenu izvajalo za 2,79 milijarde evrov 
oziroma 91 odstotkov programov in projektov. Po izve-
denih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega proračuna 
upravičencem izplačanih za 1,79 milijarde evrov (EU 
del), kar predstavlja 58 odstotkov razpoložljivih sredstev.  
Celotno povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/93._REDNA_SEJA_VLADE_RS_16.9.2021.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_VLADE_RS/93._REDNA_SEJA_VLADE_RS_16.9.2021.pdf
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95. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 95. redni seji med drugim potrdila predloga 
državnih proračunov za leti 2022 in 2023. Sprejela je 
tudi spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja 
PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, 
ki določa dve novi izjemi pri uporabi mask.

Predlog državnih proračunov za leti 2022 in 
2023
Vlada RS je določila predlog sprememb državnega 
proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, 
ki ju bo skupaj s spremljajočimi dokumenti posredovala 
Državnemu zboru. Predloga sta osredotočena na postopno 
okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje 
posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za 
povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investici-
jami na ključnih področjih.
V predlogu sprememb proračuna za leto 2022 se načrtujejo 
prihodki v višini približno 11,47 milijarde evrov, kar je 
4,5% več kot v sprejetem proračunu za leto 2022. Odhodke 
se načrtuje v skupni višini približno 13,94 milijarde ev-
rov po denarnem toku, kar je 10,7% več kot v sprejetem 
proračunu za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po 
načrtih tako dosegel približno 2,47 milijarde evrov ali 
4,6% BDP, ker je Slovenija še vedno v fazi okrevanja in 
odpravljanja posledic epidemije.
V predlogu proračuna za leto 2023 se načrtujejo prihodki 
v višini približno 11,84 milijarde evrov, kar je 3,3% več kot 
v predlogu sprememb proračuna za leto 2022. Odhodke 
se načrtuje v višini približno 13,36 milijarde evrov po 
denarnem toku, kar je za 580 milijonov evrov manj od 
odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb proračuna 
za leto 2022. Proračunski primanjkljaj bo po načrtih tako 
dosegel približno 1,52 milijarde evrov ali 2,6 % BDP.
Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 
in 2023, ki bo omogočil tekoče in nemoteno izvrševanje 
proračunov ter zagotavljal ustrezne pravne podlage za 
učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, vključene 
v načrt za okrevanje in odpornost. S predlogom zakona 
urejamo tudi povprečnino za občine, ki za proračunsko 
leto 2022 znaša 645 evrov, za leto 2023 pa 647 evrov.

Odlok o spremembah Odloka o načinu 
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2
Odlok določa, da izjema uporabe zaščitne maske velja za 
zaprte javne kraje in prostore le, če sta istočasno izpolnjeni 
dve zahtevi: prva zahteva je, da gosti izpolnjujejo pogoj 
PCT in druga zahteva je, da se v teh prostorih in krajih 
nudi hrana in pijača.
Ob pogoju izpolnjevanja pogoja PCT gostom v zaprtih 
javnih krajih in prostorih, kjer se nudi tudi hrana in pijača, 
ni treba uporabljati zaščitne maske. Izjema velja za vse 
zaprte javne kraje in prostore, ne glede ali gre za gostinsko 
dejavnost, ki se opravlja v zaprtih prostorih ali za pogostitev 
na prireditvah v zaprtih prostorih. Javni prostori in kraji so 
tisti prostori in okolja do katerih ima vsakdo dostop. Javni 
prostor je prostor, ki je dostopen širši javnosti ali prostor 
za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico do 
dostopa. Četrti odstavek 11. člena tega odloka določa 
pogoje kdaj se javni kraji in prostori štejejo za zaprte.
Celoten povzetek 95. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

264. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 264. dopisni seji izdala dva odloka - 
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z vi-
rusom SARS-CoV-2 ter Odlok o spremembah Odloka 
o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-
CoV-2
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z viru-
som SARS-CoV-2 začasno določa pogoj PCT za osebe, 
ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v 
Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali 
udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih 
v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigens-
kimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/95-redna-seja-vlade-rs/
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medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje 
prostorov. Določa tudi, da preneha veljati predpis, ki je do 
sedaj urejal navedene vsebine.
V odloku Vlada določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenosti 
ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom 
o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z do-
kazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z 
dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši 
od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar 
ni starejši od 180 dni.
PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi 
delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 
opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo 
dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje 
tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samot-
estiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. 
V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec 
oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.
PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so up-
orabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju 
dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru 
posamezniki krijejo sami.
V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec upora-
bi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje 
pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska 
razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.
Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki 
zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, 
centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob 
sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, 
če je odsotnost trajala več kot 48 ur.
Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT 
organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo 
opravljanje dela.
Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask 
obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih 
krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih 
mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, 
če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 
metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre 
za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna 
razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem 
vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gos-
podinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, 
kjer se upošteva pogoj PCT.

Odlok o spremembah Odloka o začasni 
omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2
Vsebinskih sprememb pri začasni omejitvi zbiranja ljudi ni, 
gre zgolj za terminološko uskladitev z novim Odlokom o 
načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in te-
stiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

266. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 266. dopisni seji, 14.9.2021, znova 
prestavila datum začetka delovanja vladnega urada za 
demografijo, tokrat le za mesec dni, na 15. oktober. Po 
julija sprejetem odloku bi moral urad namreč zaživeti 
to sredo.
Urad za demografijo je vlada z odlokom ustanovila oktobra 
2020, začetek uporabe odloka in s tem delovanja urada 
pa že večkrat prestavila. Julija je tako določila začetek up-
orabe odloka za 15. september, a na dopisni seji ta datum 
premaknila na 15. oktober. 
Med nalogami urada naj bi bile spremljanje in analiziranje 
demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posa-
meznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov 
in politike s področja demografije. Prav tako naj bi se 
urad ukvarjal z ukrepi na področju oskrbe in položaja 
starejših, medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti 
ter družinske politike, koordiniral bo bivanjsko politiko 
starejših ter ozaveščal družbo o demografskih izzivih. 
Obenem bo spremljal tudi demografsko politiko drugih 
držav in predlagal vladi posnemanje dobrih praks za 
izboljšanje demografske slike v Sloveniji. 
Še vedno pa ostaja neznanka tudi, kdo bi lahko urad za 
demografijo vodil. 
Sprva je bilo predvideno, da bo urad vodil minister brez 
listnice iz kvote DeSUS. Pozneje so odlok spremenili in 
zapisali, da bo urad vodil direktor, ki bi bil odgovoren 
vladi. DeSUS je sicer pozneje koalicijo zapustila, a njeni 
poslanci pogosto podpirajo vladne predloge.

268. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 268. dopisni seji, ki je potekala 16. 
9. 2021 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2.
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Vlada je s tem odlokom dvignila starostno mejo izpoln-
jevanja pogoja PCT in tako med izjeme od 18. septembra 
2021 uvrstila vse osebe, ki so mlajše od 15 let.
Odlok uvaja izjeme za osebe, ki:
•	 so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev 

pod posebnimi pogoji, 
•	 pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varst-

veno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in 
varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,

Med osebe, ki jim pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati, 
je vlada dodala še uporabnike:
•	 zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje ali testi-

ranje, in
•	 poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je 

treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale 
pravne posledice.

Poleg zgoraj naštetih pa pri izjemah pri izpolnjevanju 
pogoja PCT še vedno ostajajo izjeme, ki so bile opredeljene 
že prejšnji teden, in sicer:
•	 učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim 

prometom,
•	 osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo 

otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo os-
ebo, ki ni sposobna skrbeti zase, ter

•	 osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca 
v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo 
do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim 
programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vlada je dodatno opredelila okoliščine, v katerih ni 
potrebno izpolnjevati pogoja PCT. To velja v primerih 
nujnih zdravstvenih storitev in v nujnih postopkih socialne 
in družinske problematike. Odlok določa tudi obveznost 
zaposlenih v organih državne uprave, da izpolnijo pogoja 
prebolevnosti in cepljenja.
Nov odlok od 1. oktobra 2021 dalje uvaja pogoj PC v 
državni upravi, kar pomeni, da se delo v prostorih državne 
uprave omogoči samo ob izpolnjevanju pogoja cepljenosti 
in prebolevnosti. Pogoj PC bo veljal za ožjo državno upravo 
(ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in 
upravne enote) in ne za celoten javni sektor. 

270. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 270. dopisni seji, ki je potekala 20. 
9. 2021, določila dopolnitve predloga Zakona o debi-
rokratizaciji. S predlogom Zakona nadomešča predlog 
zakona, ki ga je Državnemu zboru poslala dne 18. 
marca 2021.
Besedilo predloga Zakona je enako predlogu Zakona o 
debirokratizaciji, ki je že vložen v Državni zbor, v njem 
pa so črtane nekatere določbe in ažurirani podatki o tre-
nutnem ministru za pravosodje, potrebna preštevilčenja in 
ažuriranje 69. člena, ki se nanaša na že veljavne predpise, 
ki se z dnem začetka veljavnosti tega zakona še niso začeli 
uporabljati, saj je v nekaterih primerih uporaba teh zako-
nov že nastopila.
Cilj predloga Zakona ostaja enak, in sicer izboljšati stanje 
v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega 
poslovnega okolja.
Namen predloga Zakona je poenostaviti življenje 
državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati 
k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. 
Le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje 
konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje 
standard državljanov in povečuje transparentnost. 
Predlog Zakona vsebuje vsebinske ukrepe za debirokra-
tizacijo, ki je zapisana kot eden izmed temeljnih ciljev 
vlade. V prvi skop ukrepov sodijo spremembe in dopol-
nitve zakonov z enostavnimi rešitvami, ki ne zahtevajo 
sistemskih sprememb zakonodaje. V drugi sklop ukrepov 
sodijo prenehanja veljavnosti zakonov in na njih temelječih 
podzakonskih predpisov, ki se več ne uporabljajo.
Cilj predloga Zakona je prek krepitve spoštovanja načel 
pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo in ter jasnosti 
in določnosti predpisov prečistiti slovenski pravni red ter 
v Republiki Sloveniji okrepiti vladavino prava. Hkrati je 
cilj predloga zakona na zakonski ravni udejanjiti nenapi-
sano ustavno načelo, da Ustava posameznikom dopušča 
vse, česar veljavni pravni red Republike Slovenije izrecno 
ne omejuje ali prepoveduje, kar je mogoče le tako, da 
se veljavni pravni red zameji tako po svojem obsegu kot 
po svoji časovni veljavnosti. Končni cilj uvedbe uradnega 
registra je pri posameznikih utrditi občutek, da so izven 
obveznosti, ki jim jih nalaga veljavni pravni red, svobodni 
v svojem ravnanju.
Cilj predloga zakona je tudi okrepiti pomen ustavne 
določbe o vakacijskem roku in jo prilagoditi sodobnim 
razmeram informacijskega preobilja in digitalizacije. V 
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pravu po poteku vacatio legis velja domneva, da se je 
vsakdo lahko seznanil s sprejetimi zakoni, tako da se na 
njihovo nepoznavanje nihče ne more sklicevati oziroma 
nepoznavanje zakona nikogar ne opravičuje v primeru 
kršitev zakona (Ignorantia iuris nocet). V sodobnem času, 
ko je zakonov neprimerno več kot včasih in se tudi hitreje 
spreminjajo, pa je nerealno pričakovati, da bo ta dom-
neva ohranila svoj prvotni pomen brez pomoči sodobne 
informacijske tehnologije, ki posameznikom omogoča, 
da lahko vsak čas na spletu preverijo vsebino pravnih 
norm, ki jih v danem trenutku zavezujejo, to je celotnega 
veljavnega pravnega reda. Po drugi strani pa ima država 
zaradi možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija, tudi 
pozitivno dolžnost, da s pomočjo informacijske tehnologije 
svojim državljanom olajša dostop in pregled nad veljavnim 
pravnim redom Republike Slovenije.
Cilj zakona je v pravni red uvesti mehanizme, ki bodo 
preprečevali nadaljnje kopičenje kategorije veljavnih 
predpisov, ki se ne uporabljajo, ter očistiti pravni red kon-
zumiranih in obsoletnih predpisov za nazaj. Cilj zakona je 
odpraviti administrativne ovire, ki so ministrstvom doslej 
preprečevale slediti temeljnemu načelu debirokratizacije, 
ki se zasleduje tudi v tujih pravnih ureditvah, in sicer t. i. 
načelu »one in – one out«.

272. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 272. dopisni seji določila besedilo 
predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.
Vlada je aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje 
in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih 
sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob 
upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem prido-
bivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov za leti 
2021 in 2022 določajo pravne podlage, ki bodo omogočile 
učinkovito porabo evropskih sredstev.
Cilj novele zakona je torej zagotoviti ustrezne pravne pod-
lage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, 
ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Načrt 
predvideva koriščenje okoli 1,8 milijarde evrov nepovrat-
nih sredstev, in sicer za ukrepe in projekte, ki so izvedljivi 
do konca leta 2026.

273. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 273. dopisni seji prejela novelo 
Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z 
virusom SARS-CoV-2 in podala soglasje k predlogom 
amandmajev k predlogu novele Zakona o lekarniški 
dejavnosti.

Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-
CoV-2
Odlok spreminja izpolnjevanje pogoja PCT za delavce, ki 
delo opravljajo na domu, določa spremembo izpolnjevanja 
pogoja PCT na bencinskih servisih in spremembo pri 
uporabi zaščitne maske.
Odlok določa, da izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno 
za delavce, ki delo opravljajo na domu, in sicer v času 
opravljanja dela na domu. Glede na namen odloka, ki je 
preprečitev ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb, 
se za delavce, ki jim je delodajalec dovolil opravljati delo 
na domu, ne zahteva izpolnjevanje pogoja PCT, dokler 
opravljajo delo doma.
Določa tudi, da morajo uporabniki storitev pri oskrbi na 
bencinskih servisih izpolnjevati pogoj PCT le, če upora-
bljajo storitve oziroma kupujejo blago v zaprtih prostorih. 
Bencinski servisi zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti 
brez neposrednih stikov na vseh odprtih prostorih in kra-
jih, v širšem smislu pa je preskrba z motornimi gorivi tudi 
sestavina upravljanja kritične infrastrukture pri preskrbi 
z energenti.
Sprememba odloka določa tudi, da se športna vadba lahko 
izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba za-
gotavljati medosebne razdalje, izvaja pa se lahko na odprtih 
ali v zaprtih prostorih ali krajih. Nova izjema od uporabe 
zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne 
razdalje, je dovoljena pod pogojem, da osebe izpolnjujejo 
pogoj PCT v skladu s tem odlokom, pri čemer je jasno, 
da npr. otrokom do starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja 
PCT, saj zanje velja splošna izjema.
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Soglasje k predlogom amandmajev k 
predlogu novele Zakona o lekarniški 
dejavnosti
Predlogi amandmajev vsebinske narave se nanašajo 
predvsem na spremembo besedila druge alineje drugega 
odstavka 8. člena ZLD-1, ki določa pojem gravitacijskega 
območja lekarne ter na prvi odstavek 9. člena ZLD-1, ki 
določa število prebivalcev na gravitacijskem območju, ki 
omogoča ustanovitev lekarne. S predlaganimi amandmaji 
se predlaga črtanje 2., 5., 6., 7., 8. in 9. člena predloga 
novele zakona.

274. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je včeraj sprejela odločitev o določitvi povprečnin 
občinam za leti 2022 in 2023. Za prihodnje leto se bo 
povprečnina dvignila na 645 evrov, za leto 2023 pa na 
647 evrov.
Vladni predlog je sprva predvideval, da se povprečnina 
za prihodnje leto določi v višini 638 evrov. Ta predlog 
so podprli v vseh treh združenjih občin - Skupnosti 
občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije in 
Združenju občin Slovenije, a so ob tem ostajali pomis-
leki, ali bo tako določen znesek zadostoval za kritje vseh 
zakonsko določenih nalog občin. 
Načelno podporo vladnemu predlogu o prvotno predlag-
ani višini 638 evrov  je izreklo tudi predsedstvo Združenja 
občin Slovenije (ZOS). Kot so poudarili, sedanja vlada 
že od samega začetka kaže posluh za področje lokalne sa-
mouprave in so občine končno našle sogovornika, ki tako 
posluša kot sliši predloge občin ter jih tudi v precejšnji meri 
upošteva. Z namenom nadaljnjega dobrega in uspešnega 
sodelovanja so tako sklenili, da načeloma podprejo vladni 
predlog. 
Ob tem smo ugotavljali,   da je znesek res višji o lans-
koletnega za deset evrov, a smo ministru Koritniku kljub 
temu v ponovni razmislek dali predlog, da se povprečnina 
določi v višini 645 evrov. Zaradi povečanja stroškov dela 
iz naslova mase plač bodo namreč po njihovih navedbah 
občine v prihodnjem letu zagotove imele stroške v tej višini 
oz. tudi višje. 
Prepričani smo, da so bili izračuni povsem realni. Njihov 
prvotni predlog, ki so ga pripravili na podlagi analize 
stroškov dela občin in občinskih posrednih proračunskih 
uporabnikov, pa je bil 661,67 evra za leto 2022 ter 670,97 
evra za leto 2023. 

Združenje občin Slovenije je sicer na eni od prejšnjih sej 
delovne skupine za lokalno samoupravo predstavilo tudi 
predlog, na podlagi katerega bi se povratna sredstva 21. 
člena zakona o financiranju občin pretvorila v nepovratna. 
V Skupnosti občin Slovenije imajo glede tega nekoliko 
drugačen pogled. Predsedstvo skupnosti meni, da bi bile 
s tem občine medsebojno v neenakopravnem položaju. 
Številne se namreč za del sredstev, ki bi jih lahko pridobile 
kot »povratni del«, niso odločile prav zaradi zavedanja, 
da bo tudi ta del sredstev treba vrniti. Predlagajo pa, da 
bi država občinam v prihodnjih dveh letih namenila več 
razvojnih sredstev. Ta sredstva pa bi občine lahko porabile 
tudi za vračilo dodeljenih povratnih sredstev, prejetih med 
letoma 2016 in 2020. 
Po oceni Združenja občin Slovenije je skupni imenovalec 
obeh predlogov »nedvomno dobrobit slovenskih občin«. 
Po njihovem mnenju bi bilo prav preučiti oba predloga 
ter da se pristojni nato odločijo, ali podprejo oba ali vsaj 
en predlog oz. se skupaj oblikuje. 
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9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

81. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora so na 81. izredni 
seji, ki je potekala 14. 9. 2021 za tretjo obravnavo prip-
ravil predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev 
za investicije v zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Z 79 
glasovi za in enim proti so sprejeli edino dopolnilo, s 
katerim je del opozicijskih poslancev predlagal višja 
sredstva za primarno raven. 
Zakon, ki ga je v parlamentarni postopek vložila med 
drugim predvideva naložbe v univerzitetnih kliničnih 
centrih Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih 
bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, 
fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter 
znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na 
področju zdravstva. 
DZ je prvo obravnavo predloga zakona opravil že na juli-
jski seji, na kateri so poslanci s 63 glasovi za ocenili, da je 
zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v 
zdravstvo, ki za prihodnjih deset let predvideva za skoraj 
dve milijardi evrov vlaganj v slovensko zdravstvo, primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 
Na matičnem odboru za zdravstvo so sprejeli dopolnilo 
koalicijskih poslancev, da namesto 50 milijonov evrov za 
zdravstveno dejavnost na primarni ravni v naslednjih letih 
nameni 150 milijonov, poslanci pa so sprejeli še dopolnilo 
in sredstva za to področje dvignili še za 50 milijonov evrov. 

25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 25. 
redni seji, ki je potekala od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021, 
sprejeli Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne 
meje, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaščiti živali. Opravljena je bila tudi prva obravnava 
predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) ter 
predloga Gradbenega zakona (GZ-1).

Sprejeta zakona

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaščiti živali
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS (DZ RS) so s 
87 glasovi za in enim proti sprejeli Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.
Novost je podrobnejša določitev stroškov in nosilcev 
stroškov oskrbe zapuščenih živali v zavetiščih. Stroški 
oskrbe zapuščene živali se z novelo zakona delijo med 
imetnika zavetišča, občino in državo. Tako bo oskrba do 30 
dni strošek občine, nato imetnika zavetišča, od 120. dneva 
dalje pa države. Podrobnejša merila za izračun stroškov bo 
predpisal resorni minister.

Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru 
državne meje
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS (DZ RS) so s 
50 glasovi za in enim proti sprejeli Zakon o dopolnitvah 
Zakona o nadzoru državne meje, katerega cilj je zagotoviti 
vodenje postopkov za ustanovitev služnosti v javno korist 
in sklepanja pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist.

Zakona v postopku nadaljnje obravnave

Predlog Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3)
S predlogom Zakona o urejanju prostora se skrajšujejo 
postopki in odpravlja nekatere faze postopkov, uvaja se 
tako imenovani projektni pristop.

Predlog Gradbenega zakona (GZ-1)
Ključne rešitve predloga Gradbenega zakona so:
•	 možnost pridobitve gradbenega dovoljena po 

skrajšanem postopku,
•	 vzpostavitev pravne podlage za poslovanje v elektron-

ski obliki (e-graditev),
•	 poenostavljene rešitve za začasne objekte,
•	 poenostavitve pri pridobivanju uporabnega dovoljenja 

za enostanovanjske hiše.
Celoten povzetek 25. redne seje Državnega zbora RS je 
na voljo TU. 

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=D11E4D17C4EF9818C125874C002A81B8
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=D11E4D17C4EF9818C125874C002A81B8
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=5FB3D8CBEF17C918C125874C002C934B
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=5FB3D8CBEF17C918C125874C002C934B
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5018d5ea0dea36017a13050530cb81338ad8af917b8ac0adc00e4113058560de
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5018d5ea0dea36017a13050530cb81338ad8af917b8ac0adc00e4113058560de
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/9c7e1f0dcd6e35781fec1735c56a4dcc386fab1cbdcb4d52889f471c197a18fb
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/673960a058ee8925d71d53e41ac1432a782abbb04c13d6dfe9115d32d45e5f37
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2021/SEJE_DRZAVNEGA_ZBORA_RS/25._REDNA_SEJA_DZ_RS_20.-24.9.2021.pdf
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82. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 82. izredni 
seji, ki je potekala 29. 9. 2021, z 68 glasovi za in dvema 
proti sprejeli Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije 
v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Zakon 
za investicije namenja dobri dve milijardi evrov, od tega 
200 milijonov evrov za investicije v primarno zdravstvo.
2.093 milijonov evrov se bo 10 letih zagotovilo za izvajanje 
investicij za:
1. univerzitetna klinična centra Ljubljana in Maribor 763 

milijonov eurov,
2. splošne bolnišnice, negovalne bolnišnice in negovalne 

domove 557 milijonov eurov,
3. specialne bolnišnice 214 milijonov eurov,
4. psihiatrične bolnišnice 50 milijonov eurov,
5. porodnišnice 26 milijonov eurov,
6. zdravstveno dejavnost na primarni ravni 200 mili-

jonov eurov,
7. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zavod 
Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 33 
milijonov eurov,

8. visokošolske zavode za enoviti magistrski študijski 
program medicine, dentalne medicine in farmacije 
ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti 200  
milijonov eurov, ter

9. srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode 
s področja zdravstva, ki niso navedeni v prejšnji točki, 
v višini 50 milijonov eurov.«

10  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

43. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Na jesenski redni seji Državnega sveta RS so državni 
svetniki med drugim obravnavali predlog sprememb 
zakona o osebni asistenci, ki ga je v obravnavo po 
skrajšanem postopku predložila vlada. Strinjali so se, 
da predlog odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so 
se pokazale pri dosedanjem izvajanju zakona.
Državni svetniki so se strinjali, da bi s spremembami 
zakona o osebni asistenci uporabnikom zagotovili bolj 
kakovostno izvajanje storitev osebne asistence, ki jo 
potrebujejo za aktivnejše vključevanje v delo, izobraževanje 
in družbo. Poleg tega pa je Državni svet RS k trem členom 
zakona predlagal tudi amandmaje. K 4. členu predlagajo 
zvišanje praga števila ur osebne asistence, pri katerem je 
obvezna zaposlitev usklajevalca osebne asistence. Praksa 
izvajanja zakona je pokazala, da je z dobro organizacijo 
dela in nudenjem ustrezne tehnične podpore usklajevalcem 
možno delo usklajevalcev izvajati strokovno tudi z višjim 
številom ur osebne asistence, zato takšni izvajalci nimajo 
potrebe po dodatnem obveznem zaposlovanju, temveč bi 
to pomenilo nepotrebno porabo javnih sredstev za dodatne 
zaposlitve. Kot prag za zaposlitev drugega in nadaljnjih 
usklajevalcev se zato predlaga 5.220 opravljenih ur storitev 
osebne asistence mesečno (to je 30 osebnih asistentov x 174 
ur dela mesečno = 5.220 ur), pri čemer lahko izvajalec, ki 
to potrebuje, zaposlitev izvede tudi prej. Predlog zakona 
zdaj za prvo takšno zaposlitev določa 6.960 opravljenih 
ur asistence mesečno in za drugo ter nadaljnje zaposlitve 
3.480 ur. Predlagali so tudi spremembo 5. člena, da se 
obvezno usposabljanje izvede najkasneje v roku dveh 
mesecev po začetku dela, kar je tudi strokovna komisija 
za pripravo zakonske novele ocenila kot še ustrezno in 
strokovno sprejemljivo rešitev. Amandma k 15. členu pa 
dodaja, kdaj lahko izvajalec osebne asistence odstopi od 
izvedbenega načrta in kako dolgo jo je ta po odpovedi še 
dolžan izvajati.

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=3A4F557BE7FC622CC125875300272FD4
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=3A4F557BE7FC622CC125875300272FD4
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5e462189ba9df0a5fe7aede371bd36aa4fadf83d4ba482fba8f1c9c1b0c793b8
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/5e462189ba9df0a5fe7aede371bd36aa4fadf83d4ba482fba8f1c9c1b0c793b8
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NOV PRIROČNIK O NAČRTOVANJU IN 
ORGANIZACIJI GRADBENE PARCELE 
STAVBE
Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega 
prostorskega reda izdalo nov priročnik »Načrtovanje 
in organizacija gradbene parcele stavbe«, ki obravnava 
načrtovanje in organizacijo gradbene parcele stavbe (GPS). 
Načrtovanje se nanaša predvsem na določanje velikosti 
in oblike GPS, organizacija pa na delitev površine GPS 
na podenote in poteka na dveh ravneh – osnovni in 
podrobnejši.
Osnovna organizacija GPS je rezultat upoštevanja treh 
vidikov trajnostnega razvoja: ekonomskega, okoljskega in 
socialnega. Ti vidiki so medsebojno soodvisni in tesno 
prepleteni, večkrat izključujoči se kot skladni, neravnotežje 
med njimi pa vodi v konfliktna razmerja. Pri osnovni or-
ganizaciji GPS so opredeljena načela in podane usmeritve 
za določanje ustreznih razmerij in deleža med prekritim 
delom GPS in raščenim delom GPS.
Podrobnejša organizacija GPS se nanaša na delitev 
prekritega in raščenega dela GPS na podrobnejše pode-
note ter na njihova medsebojna velikostna in funkcionalna 
razmerja. Določa razmerja med na primer zemljiščem pod 
stavbo, zemljiščem pod pripadajočimi pomožnimi objekti, 
utrjenimi zunanjimi površinami in podobno.
Cilj priročnika je podati navodila in priporočila za stro-
kovno določanje GPS za prostorske ureditve, ki bodo 
zagotavljale kakovostno bivanje v stanovanjskih stavbah, 
objektih družbene infrastrukture, na delovnih mestih in 
v proizvodnih ter trgovskih območjih.

ZAPOSLOVANJE ROMSKIH 
POMOČNIKOV 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s 1. 9. 
2021 omogočilo zaposlovanje romskih pomočnikov, ki 
so doslej delali projektno. Romski pomočniki so se iz-
kazali kot pomemben povezovalni člen med romskimi 
otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci vzgojno-
izobraževalnih ustanov.

V Uradnem listu Republike Slovenije (št. 54/2021) so bili 
9. aprila objavljeni pravilniki, ki s 1. 9. 2021 omogočajo 
zaposlovanje romskih pomočnikov v vrtcih, osnovnih 
šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v 
dvojezičnih osnovnih šolah in v osnovnih šolah z itali-
janskim učnim jezikom.
Romski pomočnik mora imeti srednjo izobrazbo ali 
srednjo strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno 
kvalifikacijo romski pomočnik. V pravilnikih so navedena 
tudi merila za zaposlovanje romskih pomočnikov, ki se 
razlikujejo glede na vrsto vzgojno izobraževalnega zavoda.
Brez romskih pomočnikov bi bila vključenost romskih 
otrok v vzgojno-izobraževalne ustanove nižja in pred-
vsem manj uspešna. V projektu »Skupaj za znanje«, 
ki se je zaključil 31. 8. 2021,  je na koncu delovalo 26 
romskih pomočnikov v 29 osnovnih šolah na območju 
severovzhodne in jugovzhodne Slovenije, nekateri romski 
pomočniki pa so delovali tudi v vrtcih. Pri tem je bila 
velika večina zaposlenih romskih pomočnikov pripad-
nikov romske skupnosti, razen če v določenem okolju ni 
bilo primernega ali zainteresiranega kandidata iz romske 
skupnosti.
Ključne naloge romskega pomočnika so pomoč otro-
kom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir; 
vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši ter pomoč 
pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli/
vrtcu; sodelovanje s strokovnimi delavci šole/vrtca pri ak-
tivnostih, ki so namenjene boljši integraciji romskih otrok, 
z ostalimi otroki; sodelovanje s strokovnimi delavci šole/
vrtca pri oblikovanju in izvedbi ukrepov za večjo uspešnost 
romskih otrok; izvedba aktivnosti za otroke in njihove 
starše v okoljih, kjer živijo; promocija pomena vzgoje in 
izobraževanja v romski skupnosti. Romski pomočnik s 
svojo izobrazbo in zaposlitvijo predstavlja zelo pomem-
ben zgled romskim otrokom, staršem in celotni romski 
skupnosti v določenem okolju, da je izobrazba ključnega 
pomena za boljše poklicne možnosti in kakovostnejše 
osebno življenje.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/prirocnik_gradbene_parcele.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/prirocnik_gradbene_parcele.pdf
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SPREMEMBA PRISTOJNOSTI ZA 
IZVAJANJE UPRAVNIH NALOG S 
PODROČJA VARSTVA OKOLJA TER 
STROKOVNIH IN UPRAVNIH NALOG S 
PODROČJA OHRANJANJA NARAVE 
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku meseca sep-
tembra objavilo obvestilo v zvezi s spremembo pristojnosti 
za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja in 
ohranjanja narave.
Na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o organih v 
sestavi ministrstev se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje 
upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih 
in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen 
upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za 
preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu 
s predpisi o varstvu okolja, prenaša iz Agencije Republike 
Slovenije za okolje na Ministrstvo za okolje in prostor.
Vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s 
področja varstva okolja ter ohranjanja narave, od 1. 9. 
2021 dalje naslavljate na Ministrstvo za okolje in prostor, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski 
naslov: gp.mop@gov.si.
Upravni postopki, ki so se začeli do 31. 8. 2021, se bodo 
končali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, zato 
ministrstvo naproša, da dopolnitve vlog in druga pisanja v 
zvezi s temi upravnimi postopki, naslavljate na Ministrstvo 
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za 
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski 
naslov: gp.arso@gov.si.
Hkrati obveščajo, da se na Agencijo Republike Slovenije 
za okolje še naprej posreduje poročila o izvedenih prvih 
meritvah emisij v zrak, vode, hrup, poročila o izvedenih 
obratovalnih monitoringih, poročila o ravnanju z odpadki 
ter druga poročila, ki jih je treba posredovati Agenciji 
Republike Slovenije za okolje na podlagi okoljevarstvenega 
dovoljenja ali predpisov na področju varstva okolja. 

PROJEKT RAZVOJ ŽENSKEGA 
PODJETNIŠTVA V KMETIJSTVU V JV 
SRBIJI
Združenje občin Slovenije je konec leta 2019 pristo-
pilo na pomoč Slovenski karitas pri iskanju partnerjev za 
sodelovanje pri projektu »Razvoj ženskega podjetništva v 

kmetijstvu v JV Srbiji«. Interes za sodelovanje sta izkazali 
občini članici ZOS, in iscer Občina Kočevje in Občina 
Rzkrižje. Tako je bil v septembru v okviru projekta izve-
den študijski obisk partnerjev iz JV Srbije. Sprejela sta jih 
tudi župan Občine Kočevje dr Vladimir Prebilič in župan 
Občine Razkrižje Stanko Ivanušič.
Vrednost celotnega projekta »Razvoj ženskega podjetništva 
v kmetijstvu v JV Srbiji« znaša več kot 176 tisoč evrov, od 
česar 130 tisoč evrov prispeva slovensko zunanje minis-
trstvo. Svoj finančni prispevek pa poleg Slovenske karitas 
in drugih partnerjev v projektu, zagotavljajo tudi vse tri 
vključene srbske občine, Aleksinac, Ražanj, Knajževac.
Cilj bo dosežen preko različnih aktivnosti. Ena od njih 
je bil študijski obisk v partnerskih občinah v projektu, 
Kočevje in Razkrižje, ki sta v začetku meseca septembra 
2021 gostili 16 udeleženke projekta, predstavnike občin 
Knjaževac, Aleksinac in Ražanj ter sodelavce Karitas iz 
Srbije in Slovenije. Ženske so imele ob tem možnost 
spoznati ob obiskih domačij proizvajalce domače hrane 
v obeh občinah, od sirarjev, zeliščarjev, vinarjev, prede-
lovalcev sadja in zelenjave. Od njih so se učile predvsem 
poslovnih idej, pa tudi tehnoloških postopkov. V občini 
Kočevje so spoznale tudi delovanje zadruge in blagovne 
znamke Zakladi Kočevske, ki je podjetniški inkubator, ki 
združuje lokalne proizvajalce. 
V obeh občinah so se srečale tudi z županoma, dr. 
Vladimirjem Prebiličem iz Kočevja ter Stankom Ivanušičem 
iz Razkrižja, ki sta jim predstavila svoji občini, kar je bilo še 
posebej zanimivo za predstavnike občin iz Srbije, pa tudi za 
ženske. Goste je v Kočevju pozdravil tudi dr. Robert Kokalj, 
veleposlanik in vodja sektorja za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč iz Ministrstvu za zunanje zadeve 
RS, ki je poudaril, da je opolnomočenje žensk ena od 
prioritet mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike 
Slovenije in tudi predsedovanja Slovenije Svetu EU, zato 
je cilj projektov MZZ vključevanje žensk v oblikovanje 
in izvajanje programov, kakršen je tudi v tem projektu 
Slovenske karitas, ki je letos zaradi več kot desetletno 
sodelovanje z MZZ, postala tudi njen strateški partner.
Generalni tajnik Slovenske karitas, Peter Tomažič, pa je 
na uvodnem srečanju dejal: »Zelo	so	dobrodošli	taki	pro-
grami,	v	katerih	udeleženci	pridobijo	znanje	za	obrt,	za	malo	
podjetništvo,	ki	jim	bo	v	prihodnosti	prinašalo	dohodek.	Na	
Slovenski	karitas	smo	zelo	zadovoljni,	ker	nas	je	Ministrstvo	
za	zunanje	zadeve	RS	ob	sofinanciranju	tovrstnih	programov	
spodbudilo	 tudi	 za	 sodelovanje	 s	 podjetji.	 Saj	 je	 za	 taka	

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2186/uredba-o-spremembi-uredbe-o-organih-v-sestavi-ministrstev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2186/uredba-o-spremembi-uredbe-o-organih-v-sestavi-ministrstev
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2021/MU%20september/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hq/npqAhpw/tj');
mailto:gp.arso@gov.si.
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območja	pomemben	tudi	prenos	znanja	in	dobrih	poslovnih	
in	proizvodnih	praks	iz	Slovenije.«
Poleg obiska v Sloveniji je bilo 60 vključenih srbskih žensk, 
v sklopu projekta deležnih tudi teoretičnih in praktičnih 
usposabljanj o tehnoloških postopkih predelave hrane, o 
čemer so prejele tudi priročnik, usposabljanj o e-trženju in 
finančnem vodenju ter pravnih okviru za male proizvajalce. 
Njihovi izdelki so bili analizirani in so prejeli certifikat ka-
kovosti. Oblikovana je bila blagovna znamka in pripravljene 
nalepke, prejele so tudi embalažo za vlaganje. Posamezne 
so v sklopu nagradnega natečaja prejele gradbeni mate-
rial in obnovile prostore, kjer predelujejo svoje izdelke. V 
prihodnjih mesecih bo sledila promocija izdelkov žensk po 
različnih večjih kmetijsko-živilskih in turističnih sejmih v 
Srbiji. Prvega, v Novem Sadu, se bo v septembru udeležilo 
39 žensk in vseh treh občin. Dobra promocija in trg, sta 
poleg kvalitete izdelkov najpomembnejše za trajni zaslužek 
in bolj dostojno življenje teh žensk.
Več si lahko preberete TU.

PRVI PRILIV IZ SKLADA ZA OKREVANJE 
IN ODPORNOST
Slovenija je 17. 9. 2021, na podlagi finančne pogodbe 
za izvajanje Sklada za okrevanje in odpornost, prejela 
predplačilo v višini 13% dodeljenih nepovratnih sredstev iz 
Načrta za okrevanje in odpornost, kar znaša 231 milijonov 
evrov. Prva sredstva iz načrta bodo zagotovljena za področja 
trajnostne mobilnosti, digitalne preobrazbe in zdravstva.
Vlada je aprila sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in 
odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sred-
stev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Gre za finančno 
najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja 
za okrevanje in odpornost Next Generation EU, v okviru 
katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude 
React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja.
Slovenija bo prejela nepovratna sredstva v višini skoraj 1,8 
milijarde evrov. Namen teh sredstev je krepitev okrevanja 
po krizi covid-19 in spodbujanje investicij v zeleni in 
digitalni prehod v državah članicah.
Vsaka država članica je do določenega zneska nepovratnih 
sredstev upravičena vnaprej. Tako je Slovenija danes prejela 
predplačilo v višini 13 % nepovratnih sredstev iz Načrta 
za okrevanje in odpornost, kar znaša 231 milijonov evrov. 
Ta sredstva lahko uporabi za tiste reforme in naložbe, ki 
so znotraj načrta prve predvidene za realizacijo.

Slovenija je v nacionalnem načrtu opredelila razvojna 
področja, ki bodo prispevala k blaženju negativnih gos-
podarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter 
pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in 
digitalni prehod.
Poudarek slovenskega načrta je usmeritev v zelene (Slovenija 
se je zavezala nameniti 43,45% zelenim ciljem) in digitalne 
vsebine (Slovenija se je zavezala nameniti dobrih 20% 
digitalnim ciljem) ter reforme in naložbe na štirih stebrih:
•	 zeleni prehod (na razpolago 552 milijonov evrov 

nepovratnih sredstev),
•	 digitalna preobrazba (na razpolago 317 milijonov 

evrov nepovratnih sredstev),
•	 pametna, trajnostna in vključujoča rast (na razpolago 

664 milijonov evrov nepovratnih sredstev) ter
•	 zdravstvo in socialna varnost (245 milijonov evrov 

nepovratnih sredstev).

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/projekt-razvoj-zenskega-podjetnistva-v-kmetijstvu-v-jv-srbiji/
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RAZVELJEVLJEN JAVNI RAZPIS 
ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE 
VZPOSTAVLJANJA PAMETNIH MEST IN 
SKUPNOSTI
V Uradnem listu RS, št. 148/2021, ki je izšel 15. 9. 
2021, je objavljen Sklep o razveljavitvi Javnega razpisa 
za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih 
mest in skupnosti.
Ministrstvo za javno upravo bo objavilo nov javni razpis, 
ki se naj ne bi razlikoval od razveljavljenega, razpisanih bo 
predvidoma 8 milijonov evrov. 

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKE 
PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI 
OBČIN V LETIH 2021, 2022 IN 2023
Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 
145/2021 objavilo spremembo javnega razpisa za sofi-
nanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 
v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja 
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba vključuje 
dodaten rok za prijavo, in sicer lahko vlagatelji zadnje vloge 
oddajo najkasneje do 31. 1. 2022.
Predmet aktualnega javnega razpisa je sofinanciranje op-
eracij celovitih energetskih prenov stavb v (so)lasti in rabi 
občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove 
ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu 
javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb 
v lasti in rabi občin morajo biti v skladu z opredelitvami 
iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelji za prijavo operacij so občine. Vlagatelj postane 
upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske 
politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po 
tem javnem razpisu v letih 2021, 2022 in 2023, znaša 25 
milijonov EUR. S sredstvi evropske kohezijske politike 
bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije, 

razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo 
sofinanciranja.
Sprememba javnega razpisa podaljšuje odprtje razpisa in 
dodaja nov skrajni rok za oddajo vlog v januarju 2022. 
Preostali roki za oddajo vlog so tako 22. 11. 2021 in 31. 
1. 2022.

PRENOVA REK OBRAZCEV
Finančna uprava RS (FURS) je objavila obvestilo, da so 
pričeli s prenovo REK obrazcev, pri kateri je osnovno 
izhodišče ukinitev obstoječih REK obrazcev: REK-1, 
REK-1a, REK-2, REK-1f, PNiPD in statističnega obrazca 
ZAP/M. 
Vsi ti obrazci skupaj danes obsegajo več kot 300 
različnih rubrik za vnos. Novi REK obrazec, ki je v 
pripravi, gre za tako imenovani iREK, bo vseboval 
malo več kot 100 različnih rubrik za vnos. Z uvedbo 
iREK obrazca bo omogočeno popravljanje posa-
meznega individualnega REK obrazca in plačniku 
davka ne bo treba popravljati celotnega predloženega 
REK obrazca, kot doslej. Gre za poenostavitve, ki 
bodo davčnim zavezancem, predvsem njihovim 
računovodjem, v veliko pomoč.

Davčni zavezanec bo tako predložil le podatke na individu-
alnih REK obrazcih po posameznem prejemniku dohodka 
oziroma zavarovancu. Da bi bil novi REK obrazec čim 
bolj prijazen do davčnih zavezancev, bomo določili nabor 
podatkov, ki omogoča čim več avtomatičnih izračunov 
obračunanih obveznosti in obveznosti za plačilo ter 
izračun skupnih zneskov terjatev za davčno knjigovod-
stvo. Prav tako bomo določili, da se v okviru popravljanja 
predloženih podatkov lahko popravljajo podatki na nivoju 
individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega 
REK obrazca. Izračun podatkov, potrebnih za vzpostavitev 
terjatev v davčnem knjigovodstvu, pa bo omogočen v 
sistemu eDavki.
Z minimalno dopolnitvijo iREK obrazca bodo 
odpravili tudi sedanje poročanje izplačevalcev za potrebe 
Statističnega urada Republike Slovenije, oziroma ukinitev 
obrazca ZAP-M. Poleg tega bodo tudi poskrbeli, da bo 
novi iREK obrazec racionalnejši pri delovanju Finančne 
uprave. V ta namen bomo vključili nabor podatkov tako, 
da se povzroča čim manj sprememb v zalednih sistemih, 
v katerih se zagotavljajo REK podatki za potrebe drugih 
postopkov znotraj Finančne uprave (podatki za sestavitev 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021014800001/sklep-o-razveljavitvi-javnega-razpisa-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-st--4300-432020241-ob-290021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021014800001/sklep-o-razveljavitvi-javnega-razpisa-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-st--4300-432020241-ob-290021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021014800001/sklep-o-razveljavitvi-javnega-razpisa-za-demonstracijske-projekte-vzpostavljanja-pametnih-mest-in-skupnosti-st--4300-432020241-ob-290021
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021014500001/sprememba-st--4301-452020171-027401587-ob-286521
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021014500001/sprememba-st--4301-452020171-027401587-ob-286521
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-letih-2021-1266/
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informativnega izračuna dohodnine, podatki za razkritja, 
idr.) ter za izmenjave z zunanjimi odjemalci.
Uvedbo novega iREK obrazca načrtujemo za 1. 4. 2022.

PREPOVED DAJANJA NEKATERIH 
PLASTIČNIH PROIZVODOV ZA 
ENKRATNO UPORABO NA TRG 
IN NOVOSTI PRI OZNAČEVANJU 
NEKATERIH DRUGIH PLASTIČNIH 
PROIZVODOV
Od 6. 9. 2021 je v veljavi Uredba o prepovedi dajanja 
nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih 
plastičnih proizvodov. Tako jeprepovedano dajati na trg 
naslednje plastične proizvode za enkratno uporabo:
1. vatirane palčke, razen če spadajo v področje uporabe 

Direktive Sveta 90/385/EGS ali Direktive Sveta 
93/42/EGS o medicinskih pripomočkih;

2. pribor (vilice, noži, žlice, palčke);
3. krožniki;
4. slamice, razen če spadajo v področje uporabe Direktive 

90/385/EGS ali Direktive 93/42/EGS;
5. mešalne palčke za pijače;
6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, 

vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za 
industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se 
ne delijo potrošnikom;

7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, t. j. 
posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se 
uporabljajo za shranjevanje živil, ki:
 » so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na 

kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj;
 » se običajno zaužijejo iz posode in
 » se jih zaužije brez nadaljnje priprave, 

kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; 
vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo 
za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene 
za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, 
krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;

8. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;

9. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno 
z njihovimi pokrovčki in zamaški.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8317
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8317
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8317
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8317
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EVROPSKA SREDSTVA ZA POPLAVNO 
VARNOST POREČJA VIPAVE
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko (SVRK) so odobrili evropska sredstva za projekt 
»Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. 
faza«. Za 7,8 milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo 
izvajala Direkcija Republike Slovenije za vode v okviru 
Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Kohezijski 
sklad prispeval 6,6 milijona evrov.
V okviru prve faze celovitega projekta zagotovitve poplavne 
varnosti v porečju reke Vipave bo Direkcija Republike 
Slovenije za vode poskrbela za izvedbo protipoplavnih 
ukrepov na območjih pomembnega vpliva poplav v okviru 
pritokov Bela in Vrtojbica. Del projekta je tudi izdelava 
celovite hidrološko-hidravlične študije za celotno porečje 
Vipave. Z izvedbo projekta bo ustrezne poplavne zaščite 
deležen 201 prebivalec občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in 
Renče-Vogrsko. Poplavno zaščitenih bo tudi 40 objektov.
Ukrepi za drugo fazo projekta in končno ureditev porečja 
Vipave bodo določeni po izdelavi celovite hidrološke-
hidravlične študije in predvidoma izvedeni v programskem 
obdobju 2021–2027.

EVROPSKA SREDSTVA ZA ODVAJANJE 
IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V OBČINI 
HRASTNIK 
V SVRK so odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save – 
Občina Hrastnik«. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, 
ki ga bo izvajala Občina Hrastnik v okviru Dogovora za 
razvoj Zasavske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prisp-
eval 1,5 milijona evrov.
Občina Hrastnik bo z izvedbo projekta poskrbela za ure-
ditev javne infrastrukture odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v aglomeraciji Hrastnik. Predvidena je izgradnja 5113 
metrov kanalizacije in dveh črpališč. Boljšega čiščenja od-
padne vode bo deležnih dodatnih 815 prebivalcev. Z bolj 

urejeno komunalno infrastrukturo se bo dvignila kakovost 
bivanja občanov in s tem ohranila poseljenost lokalnega 
okolja. Občina pa bo z naložbo omogočila zmanjšanje 
izpustov škodljivih snovi v vodo.

EVROPSKA SREDSTVA ZA 230 KM 
KOLESARSKIH POTI 
Na SVRK so od prve polovice julija do prve polovice sep-
tembra odobrili evropska sredstva 29 projektom, v okviru 
katerih bodo zgradili okoli 228 kilometrov kolesarskih 
povezav po Sloveniji.
V zadnjih tednih so odobrili projekte gradnje kolesarskih 
povezav Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk, Borovnica-
Breg, Škofja Loka-Virmaše, Bovec-Čezsoča, Vuzenice z 
Muto, Krško-Kostanjevica na Krki, na Krasu - Projekt 
GEOMOB, v občini Domžale, Zagorje-Orehovica, 
Lenart-Sveta Ana-Trate, Lenart-Benedikt, Lenart-
Cerkvenjak-Trnovska vas, Jarenina-Lenart-Zg. Senarska, 
v Slovenj Gradcu, Bled-Bohinj, Loka-Kandija, Rogaška 
Slatina-Sp. Gabernik, v občini Dobrova-Polhov Gradec, 
Drska-Bršljin, Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo, v 
Spodnji Idriji, Celje-Štore-Šentjur, Dravograd-Otiški Vrh, 
na območju Mestne občine Velenje in občine Mislinja 
(Huda luknja), Dobrna-Velenje, Celje-Žalec, Šentjur-
Rogatec, Šoštanj-Mozirje in v občini Vrhnika. 
V finančni perspektivi 2014-2020 je bilo doslej za kole-
sarske povezave po Sloveniji zagotovljenih 111,1 milijona 
evrov evropskih sredstev, od tega v okviru dogovora za 
razvoj regij 92,3 milijona evrov, v okviru celotnih terito-
rialnih naložb pa 18,8 milijona evrov.

POGODBA O SOFINANCIRANJU 
GRADNJE KANALIZACIJE V OBČINI 
RADOVLJICA
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je podpisalo 
pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini 
Radovljica v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju zgornje Save. Za nekaj več kot 3,3 milijona 
evrov vreden projekt, ki ga izvaja Občina Radovljica, je 
Kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov. 
Naložba vključuje izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega 
omrežja v aglomeraciji Radovljica. V okviru projekta bo 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 6110 
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metrov, od tega 5164 metrov gravitacijskega kanala in 
946 metrov tlačnega kanala.
Z izvedbo projekta bo na kanalizacijsko omrežje 
priključenih 96,87 % celotne aglomeracije, s čimer bo 
zagotovljena večja priključenost na gospodarsko javno 
infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

67 POTRJENIH PROJEKTOV GRADNJE 
REGIONALNIH KOLESARSKIH 
POVEZAV
SVRK je v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) izdal še 
10 novih odločitev o podpori za operacije gradnje region-
alnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mo-
bilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 73,91 milijonov 
evrov in bodo v višini 25,68 milijonov evrov sofinancirane 
s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Skupaj je tako do sedaj potrjenih 67 operacij od 71 vlog, 
ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo na SVRK oddalo do 
roka 31. 5. 2021. Skupna dolžina vzpostavljenih kolesar-
skih povezav bo preko 613 km, od tega bo novogradenj 
preko 354 km.
Potrjene operacije v septembru 2021 (do 13. 9. 2021):
1. Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo
2. Kolesarska povezava Celje - Štore – Šentjur
3. Kolesarska povezava med Dravogradom in Ravnami 

na Koroškem, odseka Dravograd-Otiški Vrh in Ravne 
na Koroškem-Kotlje

4. Kolesarska povezava Huda luknja med Velenjem in 
Mislinjo

5. Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-
Mozirje, odsek Dobrna (Vinska Gora)-Velenje

6. Izgradnja kolesarske povezave Celje-Žalec
7. Kolesarska povezava Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška 

Slatina-Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje-
Belo-Mestinje-Podplat, Tekačevo-Podplat-Gabernik, 
Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem

8. Kolesarska povezava Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-
Mozirje, odsek Šoštanj-Mozirje

9. Barjansko kolesarsko omrežje: Občina Vrhnika - 1. 
faza

10. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotav-
ljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, 
odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo - Majšperk

Več o gradnji regionalnih kolesarskih povezav za zagotav-
ljanje trajnostne mobilnosti v okviru dogovora za razvoj 
regij si lahko preberete TU.  

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-trajnostne-mobilnosti-v-okviru-dogovora-za-razvoj-regij-drr/
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14  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

– C1 - 4. 10. 2021
2. Posojila za financiranje projektov celovite energetske 

prenove javnih stavb (EE) – do porabe sredstev oz. 
do 31. 12. 2021

3. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 
–20. 11. 2021, 31. 1. 2022

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

15  EU NOVICE

DNEVI EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE
2. septembra 2021 so se začeli Danes se začenjajo dnevi 
evropske kulturne dediščine, ki bodo naslednja dva mes-
eca potekali v 50. državah podpisnicah evropske kulturne 
konvencije. Vsako leto je organiziranih do 70 tisoč dogod-
kov (razstave, delavnice, predstavitve, vodeni ogledi ...), 
ki obiskovalce opozarjajo na pomen ohranjanja skupne 
dediščine za današnje in prihodnje generacije. 
Osrednja ideja za letošnjo izvedbo dogodkov je odprava 
ovir, kar pomeni, da se bo v okviru dogodkov zagotovila 
udeležba osebam s telesno ali senzorično okvaro. Prav tako 
bo pozornost namenjena evropskemu letu železnic oziroma 
pomenu železniške dediščine.
Več informacij je na voljo TU.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
ODRASLIH V EVROPI
Mreža Evropske komisije za izmenjavo podatkov o 
izobraževanju Eurydice je objavila poročilo »Izobraževanje 
in usposabljanje odraslih v Evropi: Oblikovanje vključujočih 
poti do znanj, spretnosti in kvalifikacij«. 
Poročilo preučuje obstoječe pristope pri spodbujanju 
vseživljenjskega učenja, s posebnim poudarkom na poli-
tikah in ukrepih, ki podpirajo dostop do izobraževanja 
odraslim z nizkimi ravnmi znanj, spretnosti in kvalifi-
kacij. Prav tako poročilo vključuje pregled programov 
izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki so financirani iz 
javnih virov. V poročilo je zajetih 42 sistemov izobraževanja 
in usposabljanja iz 37 evropskih držav. 
Več informacij je na voljo TU.

RAZPIS ZA PROJEKTE EVROPSKE 
PROMETNE INFRASTRUKTURE
Objavljen razpis v okviru Instrumenta za povezovanje 
Evrope (CEF) je namenjen projektom evropske prometne 
infrastrukture. V okviru razpisa je na voljo 7 milijard evrov.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021009400008/javni-razpis-za-dodeljevanje-ugodnih-posojil-obcinam---c1-st--0301-12021-srrs-2-ob-232921
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-1213/
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee-1213/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-stavb-v-lasti-in-rabi-obcin-v-4440/
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.europeanheritagedays.com/
https://www.europeanheritagedays.com/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018?module=treaty-detail&treatynum=018
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018?module=treaty-detail&treatynum=018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4541
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4642
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Večina podprtih projektov bo prispevala k večji trajnosti 
prometnih omrežij, s čimer bo EU na dobri poti, da izpolni 
cilje evropskega zelenega dogovora, torej zmanjšanje emisij 
iz prometa za 90 % do leta 2050. EU potrebuje cenovno 
dostopno železniško omrežje za visoke hitrosti, obsežno 
polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za brezemisijska 
vozila ter večjo stopnjo avtomatizacije za doseganje večje 
učinkovitosti in varnosti.
Več informacij je na voljo TU.

ZAVEZNIŠTVO ZA KROŽNO PLASTIKO
Evropska komisija pozdravlja pomemben korak zavezništva 
za krožno plastiko, da bi se spodbudil trg EU za reciklirano 
plastiko in dosegel cilj letne uporabe 10 milijonov ton 
reciklirane plastike v Evropi za proizvodnjo novih izdelkov 
do leta 2025.
Od začetka delovanja zavezništva v letu 2018 je bil dosežen 
dober napredek, saj se je evropska proizvodnja reciklirane 
plastike povečala za 30 %. Zavezništvo bo še okrepilo svoja 
prizadevanja z zagotavljanjem možnosti recikliranja 26 
plastičnih proizvodov na področju embalaže, gradbeništva, 
kmetijstva in gospodinjskih aparatov, ki skupaj predstavl-
jajo več kot 60 % plastičnih odpadkov, zbranih v Evropi. 
Že zgolj s tem bi lahko dosegli cilj 10 milijonov ton 
reciklirane plastike. Prav tako je zavezništvo razvilo načrt 
za doseganje tega cilja ter metodologijo in pravila za nov 
sistem nadzora reciklirane plastike na ravni EU.
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4782
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance/commitments-and-deliverables_sl
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance/commitments-and-deliverables_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_21_4903

