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1  UVOD

Pred vami je prva številka Mesečnega utripa v letu 2022. Na Združenju občin Slovenije smo leto 2022 začeli zelo 
aktivno. Na prvi dopisni seji so se sestali člani predsedstva ZOS in potrdili Poročilo o delu ZOS za leto 20211 in 
Program dela ZOS za leto 2022. Združenje je leto 2021 zaključilo uspešno in verjamemo, da bo tako tudi leto 2022.
Celotna družba se sooča s težavami zaradi povečanja cen energentov. Vlada je pristopila k reševanju problematike, 
vendar med upravičence za pomoč ni vključila občin. Zato je Združenje občin Slovenije nemudoma odreagiralo in 
pripravilo predlog, da se z namenom omilitve posledic zvišanja cen energentov na novo določi povprečnina, in sicer 
v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€. O problematiki pa bo 2. 2. 2022 razpravljalo tudi 
Predsedstvo ZOS.
V januarju je potekalo kar nekaj delovnih sestankov. Tako se je predsednik ZOS Robert Smrdelj sestal s kmetijskim 
ministrom dr. Jožetom Podgorškom. Na sestanku, sklicanem na pobudo ZOS, je razprava potekalo o predlogu novele 
Zakona o agrarnih skupnostih. Ta se nahaja v državnozborskem postopku sprejema.
Odzvali smo se povabilu ministra za zdravje Janeza Poklukarja in se udeležili sestanka, katerega tema so bili izzivi 
primarnega zdravstva. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in župan Igor Ahačevčič, član 
predsedstva ZOS. Težav je veliko in njihovo reševanje je nujno. Zato je bilo dogovorjeno, da bodo združenja pozvana 
k imenovanju predstavnika v delovno skupino, katera bo z delom pričela že v prihodnjih tednih. ZOS je v delovno 
skupino imenoval Igorja Ahačevčiča, župana Občine Dobrepolje.
Podanih je bilo kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo ponovno podali pripombe k predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. Na nujnost sprememb ZOS opozarja že nekaj let.
Podali smo tudi pripombe k predlogu Uredbe o določitvi kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
in med drugim pozvalo k podaljšanju roka, v katerem so pristojni organi kontaktnim točkam dolžni posredovati 
zahtevane podatke.
Zelo aktivni pa smo bili tudi na področju izvajanja izobraževanj. Tako smo za vas uspešno izvedli kar tri izobraževanja, 
katerih ste se predstavniki občin udeležili v res velikem številu. To nas veseli in nam daje elan za naprej. Tako smo vas 
že obvestili o kar osmih seminarjih, ki jih pripravljamo za vas v naslednjih dveh mesecih, in sicer:
•	 Novosti	za	pravilen	obračun	plač	v	javnem	sektorju	– 2. 2. 2022

•	 Spremembe	ZUREP-3	za	občine	–	10. 2. 2022

•	 Posebnosti	DDV	na	področju	javnega	sektorja	– 22. 2. 2022

•	 Proces	priprave	projekta	v	NRP	občine	(kaj	moramo	vedeti	o	DIIP,	PIZ	in	IP)	–	24. 2. 2022

•	 Ocenjevanje	in	napredovanje	javnih	uslužbencev	– 1. 3. 2022

•	 Akti	v	upravnem	postopku	–	17. 3. 2022

•	 Naročila	male	vrednosti	ter	evidenčna	naročila	–	23. 3. 2022

•	 V	30	korakih	do	kadrovske	pravne	varnosti	–	zlata	pravila	inšpekcijskega	pregleda – 7. 4. 2022

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/
mailto:info@zdruzenjeobcin.si
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2  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
2/2022
•	 Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene 

na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19

•	 Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epidemije COVID-19

•	 Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19

•	 Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 87. člena 
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
3/2022
•	 Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davku na dodano vrednost (ZDDV-1M)
•	 Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo
•	 Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 
2021/2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
4/2022
•	 Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 

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

•	 Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

•	 Sklep o skrajšanju časa trajanja karantene pri nale-
zljivi bolezni COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
7/2022
•	 Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev 

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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
8/2022
•	 Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o 

izjemah od karantene na domu po visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

•	 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
10/2022
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-3C)
•	 Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
11/2022
•	 Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup 

hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za 
samotestiranje

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
12/2022
•	 Uredba o določitvi zneska trošarine za električno 

energijo
•	 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0010/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/2022-01-0010/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/2022-01-0010/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/2022-01-0011/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-iz-98--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0011/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-iz-98--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0011/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-iz-98--clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-pomoc-pri-omilitvi-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19
http://Sklep
http://Sklep
http://Sklep
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0013/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-iz-87--clena-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0013/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-iz-87--clena-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0013/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-ukrepa-iz-87--clena-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0014/zakon-o-debirokratizaciji-zdeb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0015/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davku-na-dodano-vrednost-zddv-1m
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0015/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davku-na-dodano-vrednost-zddv-1m
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0019/sklep-o-ukrepih-za-nemoteno-opravljanje-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-osnovnih-solah-v-solskem-letu-20212022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0019/sklep-o-ukrepih-za-nemoteno-opravljanje-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-osnovnih-solah-v-solskem-letu-20212022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0019/sklep-o-ukrepih-za-nemoteno-opravljanje-vzgojno-izobrazevalnega-dela-v-osnovnih-solah-v-solskem-letu-20212022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0052/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0052/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0052/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0052/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0053/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0053/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0053/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0098/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/2022-01-0098/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/2022-01-0098/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/2022-01-0101/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-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/2022-01-0101/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-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/2022-01-0101/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-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/2022-01-0102/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0102/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0102/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022010.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022010.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022010.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022010.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0201/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-pomoci-za-nakup-hitrih-antigenskih-testov-na-virus-sars-cov-2-za-samotestiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0201/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-pomoci-za-nakup-hitrih-antigenskih-testov-na-virus-sars-cov-2-za-samotestiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0201/sklep-o-podaljsanju-ukrepa-pomoci-za-nakup-hitrih-antigenskih-testov-na-virus-sars-cov-2-za-samotestiranje
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0207/uredba-o-dolocitvi-zneska-trosarine-za-elektricno-energijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0207/uredba-o-dolocitvi-zneska-trosarine-za-elektricno-energijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0208/uredba-o-spremembah-uredbe-o-dolocitvi-zneska-trosarine-za-energente
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0208/uredba-o-spremembah-uredbe-o-dolocitvi-zneska-trosarine-za-energente
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3  AKTUALNA 
OBVESTILA V ZVEZI 
S KORONAVIRUSOM 
COVID-19

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA OKUŽB V VRTCIH
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
smo v vednost prejeli okrožnico s priporočili vrtcem za 
preprečevanje širjenja okužb v vrtcih.
Celoten dopis s priporočili je na voljo TU.

4  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG UREDBE O NADOMESTILU 
ZA IZRABO PROSTORA ZA 
PROIZVODNO NAPRAVO NA VETER
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Uredbe 
o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo 
na veter in jo poslalo v javno obravnavo.
Predlog Uredbe določa podrobnejša pravila za odmero in 
plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno 
napravo na veter.
V svojem 5. členu določa, da nadomestilo pripada občini, 
na območju katere je proizvodna naprava. Zavezanec za 
plačilo nadomestila je proizvajalec električne energije.
Gre za letno obveznost zavezanca, ki se odmeri za preteklo 
leto. Izdaja odločbe po uradni dolžnosti za plačilo nado-
mestila pa je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za 
energijo (8. člen).
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredu-
jete do 3. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O ODPADKIH
Predlog Uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor, določa pa: 
pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali 
zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in 
ravnanja z njimi;
zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in 
izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov v skladu 
z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 19.  novembra  2008 o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3), 
zadnjič spremenjeno z Direktivo  2018/851 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi 
Direktive 2008/98/ES o odpadkih (UL L št. 150 z dne 
14. 6. 2018, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2008/98/ES).
Predlog Uredbe med drugim v svojem 12. členu določa, 
da mora biti sestavni del programa ravnanja z odpadki 

http://www.zdruzenjeobcin.si/covid-19/aktualna-obvestila/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4699
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4713
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4713
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4713
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=4701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=celex:32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/AUTO/?uri=celex:32018L0851
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tudi ocena naložb in drugih potrebnih finančnih sredstev 
za sisteme zbiranja odpadkov in naprave za obdelavo 
odpadkov, ki jih zagotovita država ali občina.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete 
do vključno 10. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG ZAKONA O GASILSTVU
Predlog Zakona o gasilstvu, katerega je pripravilo 
Ministrstvo za obrambo, se nahaja v postopku sprejema 
v Državnem zboru.
Temeljni cilj predloga Zakona je nadaljnji razvoj gasilstva, 
povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja 
operativnih nalog gasilstva.
Pojem »gasilske enote« je jasneje opredeljen z dodatnim 
pogojem, da gre za poklicno ali prostovoljno enoto, ki 
je sestavni del gasilske organizacije, med katere štejemo 
prostovoljna gasilska društva, poklicne gasilske enote, or-
ganizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, 
ki poklicno opravljajo gasilsko službo.
Pri prostovoljnem gasilstvu pojem »prostovoljni gasilec« 
ostaja enak, se pa opredelita pojma »gasilec pripravnik«, 
ki opredeljuje člane prostovoljnih gasilskih društev, ki 
izpolnjujejo pogoj minimalno določene starosti in pogoj 
uspešno zaključenega predpisanega usposabljanja skladno 
s programom pripravništva, in »gasilec veteran«.

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PRED 
POŽAROM
Predlog Zakona o varstvu pred požarom, katerega je pri-
pravilo Ministrstvo za infrastrukturo, se nahaja v postopku 
sprejema v Državnem zboru.
S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za finan-
ciranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov 
gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih za-
varovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo 
gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih 
financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi 
občin (ZFRO)  z občin preneseno na državo.
S spremembo predloga tretjega odstavka 58. člena ZVPoz 
se ob sočasni spremembi 5. člena Uredbe, poleg zmanjšanja 
stroškov z naslova financiranja gasilskih zavarovanj v višini 

5,5 milijona evrov, lokalnim skupnostim zvišuje pritok 
požarne takse iz 6,3 milijona evrov na 9 milijonov evrov.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredu-
jete do 14. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O CESTAH
Predlog Zakona o cestah, katerega je pripravilo Ministrstvo 
za obrambo, se nahaja v postopku sprejema v Državnem 
zboru.
Predlog zakona ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na 
področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe 
določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. 
Obenem se posamezne določbe prilagajajo spremenjeni 
zakonodaji (predvsem na področju gradnje objektov), prav 
tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve 
postopkov, ki so se v dosedanjem obdobju veljavnosti za-
kona izkazale za pomanjkljive in jih je mogoče izboljšati 
oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi.
Nekategorizirana cesta in nekategorizirana cesta, ki se 
kot izraz uporablja za javni cestni promet, sta po novem  
zasebni cesti v lasti fizične ali pravne osebe.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete 
do 17. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG NAČRTA UPRAVLJANJA 
VODA ZA VODNO OBMOČJE DONAVE 
ZA OBDOBJE 2022-25027 IN PREDLOG 
NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA 
VODNO OBMOČJE JADRANSKEGA 
MORJA ZA OBDOBJE 2022-2027
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo pred-
log Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za 
obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda 
za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 – 
2027 in predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja 
voda ter jih posredovalo v javno obravnavo.
MOP v okviru priprave načrtov upravljanja voda pregleda 
vplive človekovega delovanja na stanje voda, oceni obseg 
tega vpliva, oceni stanje površinskih in podzemnih voda, 
pregleda izvajanje obstoječih ukrepov ter oceni verjetnost, 

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=A8059D7210DFCE4CC12587CA004382E2&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=A8059D7210DFCE4CC12587CA004382E2&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran?uid=35972DEA4D2DCAECC12587CF0053AE69&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
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da bodo cilji na področju voda v posameznem šestletnem 
ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen pregleda in 
posodobi obstoječe ukrepe na področju voda ter po potrebi 
oblikuje nove ukrepe ter oceni finančne posledice ukrepov 
za naslednjo šestletno upravljavsko obdobje.
MOP k sodelovanju v postopku javne razprave osnutka 
načrtov in programa ukrepov upravljanja voda vabi vse 
deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na 
vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda, zako-
nodaja o vodah in vodna politika. K sodelovanju vabijo 
še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne 
organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo ali 
obremenjujejo vodno okolje.
MOP bo naslednjih mesecih pripravil delavnice, prvo že 
v mesecu januarju s predstavniki lokalnih skupnosti. O 
terminu vas bomo pravočasno obvestili.
Oba predloga načrtov in predlog programa so na voljo TU.
Vaše predloge, pripombe in mnenja lahko posredujete 
do 14. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

5  DOGODKI ZDRUŽENJA

DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
V času od 25. 1. 2022 do 27. 1. 2022 je potekala 1. dopisna 
seja Predsedstva Združenja občin Slovenije v letu 2022, na 
kateri so člani potrjevali Poročilo o delu ZOS v letu 2021 
in Program dela ZOS za leto 2022.
Člani predsedstva so oba dokumenta soglasno potrdili.
Združenje je leto 2021 zaključilo uspešno in verjamemo, 
da bo temu tako tudi v letošnjem letu.

SEMINAR: SPREMEMBE ZAKONA O 
JAVNEM NAROČANJU
V začetku januarja smo pripravili seminar na temo spre-
memb zakona o javnem naročanju ZJN-3B. V letu 2022 
so pričele veljati spremembe, ki so predvsem praktične 
narave in bodo pomembno vplivale na obstoječo prakso 
javnega naročanja. Verjetno najpomembnejša sprememba 
je dvig nekaterih mejnih vrednosti za izvedbo posameznih 
vrst postopkov javnega naročanja, nove izjeme, spremembe 
glede objav, popravki določil v zvezi z dokazili o neka-
znovanosti in spremembe prekrškovnih določb.
Predavateljica Maja Marinček je udeležencem predstavila 
spremembe, ki so pričele veljati s 1.1.2022 na področju 
evidenčnih naročil, spremembe mejnih vrednosti, izločitev 
nekaterih storitev iz socialnih in drugih posebnih storitev, 
jasna umestitev izločenih sklopov med evidenčna naročila,  
nove izjeme od postopkov javnega naročanja in obveznosti 
v zvezi z njimi, spremembe glede objave obvestil o naročilu 
in odločitev,  novosti glede objave razpisne dokumentacije, 
ukrepi v primeru nedelovanja sistemov za elektronsko 
oddajo ponudb,  nebistvene napake in možnosti dopoln-
jevanja ponudb po novem. 

SEMINAR: JAVNOFINANČNI 
PREDPISI V POVEZAVI Z VODENJEM 
RAČUNOVODSKIH EVIDENC
18.1.2022 smo za občine in druge javne zavode organizirali 
izobraževanje na temo 

https://www.gov.si/teme/nacrt-upravljanja-voda-na-vodnih-obmocjih/
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
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Javno naročniške pogodbe in dvig cen, ki sta ga izvedli 
Vesna Milanovič in Marija Arnuš. Udeleženci so poslušali 
predavanje v katerem so jim bili podrobno predstavljeni 
problemi, s katerimi so se občine soočale pri izvrševanju 
proračunov v letu 2021. Poudarek sta predavateljici dali 
na pravilih pri izvrševanju proračuna občine v povezavi s 
financiranjem posrednih uporabnikov proračuna.
V drugem delu je bilo predstavljeno na kakšen način se 
bodo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za-
gotavljala za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje 
in odpornost. Predstavljene  so bile tudi novosti Zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 
in 2023.  

SEMINAR: ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČIN
Konec meseca januarja smo izvedli seminar na temo 
zaključnih računov. Predavatelja Kristjan Dolinšek in 
Gordana Gliha sta preko 80 udeležencem predstavila 
Zaključni račun. Zaključni račun predstavlja prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem 
letu. Predstavila sta postopek priprave s poudarki na 
kaj morate biti pozorni. Podrobno je bil predstavljen 
Zaključni račun proračuna občine - Struktura in vsebina 
ZR proračuna (izkazi, obrazložitve, priloge) postopek 
priprave ZR občine, sprejem ZR, objava in poročanje,  
pregled ugotovljenih nedoslednosti pri pripravi ZR občin, 
noveliran Priročnik za pripravo ZR proračuna občine. v 
drugem delu je bila predstavljena povezava med sistemom 
delovanja EZR in premoženjsko bilanco:. Sistem delovanja 
EZR občin,  upravljanje denarnih sredstev sistema EZR 
občin na podlagi Pravilnika o poslovanju sistema EZR, 
ki občinam omogoča uvedbo aktivnega upravljanja de-
narnih sredstev sistema EZR.  Predstavitev sistema EZR 
in sistema računov proračunskih uporabnikov, poročanje 
upravljavca denarnih sredstev sistema EZR občin (letno 
poročilo, statistika finančnih računov, premoženjska bi-
lanca). Vključevanje občin v sistem EZR države:  Postopek 
vključevanja, prednosti vključitve v sistem EZR, priprava 
skupne premoženjske bilance občin, predstavitev priprave 
premoženjskih bilanc, kontrole podatkov in nadzorništvo 
občin, . Predstavitev on – line aplikacije,pregled neuskla-
jenih terjatev in obveznosti iv. Pregled novega Pravilnika 
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in 
občin. Govora je bilo o začasno financiranje občinskih 

proračunov - Priprava podlag za začasno financiranje - 
Specifike izvrševanja proračuna v obdobju začasnega finan-
ciranja, izpostavljena so bila najpogostejša vprašanja občin 
glede izvrševanja proračuna v obdobju ZF in noveliran 
Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin.
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6  SODELOVANJE Z 
DRUGIMI INSTITUCIJAMI

S PREDSTAVNIKI GURS O MODELIH 
MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA 
NEPREMIČNIN
Sestanek s predstavniki GURS je potekal 20. 1. 2022, tema 
pa je bila usklajevanje modelov množičnega vrednotenja 
nepremičnin. Te mora GURS kot organ vrednotenja, 
na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, preveriti vsaki dve leti.
GURS je ob preverjanju modelov ugotovil, da modeli, 
določeni z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki 
je bila sprejeta v marcu 2020, niso več skladni z merili, 
ki jih določa Zakon, zato jih je treba prilagoditi novemu 
stanju na trgu nepremičnin ter določiti na novo. Na ses-
tanku je bil oblikovan predlog sodelovanja med združenji 
občin in GURS, in sicer da bi bile občine preko združenj 
pozvane k posredovanju mnenj o tem ali se strinjajo, da 
bi se za posredovanje modelov vrednotenja nepremičnin 
z občinami uporabili že obstoječi prostorski informacijski 
sistemi občin, v katere bi prenesli t.i. »shape formate«. S 
tem bi bil bistveno olajšan postopek podajanja pripomb 
na vrednostne cone in modele vrednotenja.
S strani predstavnikov GURS je bila predstavljena tudi 
časovnica sprejema vladne uredbe, katera naj bi Vlada RS 
sprejela predvidoma konec leta 2022. Za njen sprejem 
pa je predhodno treba uskladiti tudi vrednostne cone v 
shape formatu.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo predstavniki 
GURS, z namenom pridobitve mnenj občin, oblikovali 
dokument, katerega bodo posredovali združenjem občin. 
Ko ga bomo prejeli, boste občine o tem seznanjene in 
pozvane k posredovanju mnenj. 

PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ 
Z MINISTROM PODGORŠKOM O 
PREDLOGU NOVELE ZAKONA O 
AGRARNIH SKUPNOSTIH
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože 

Podgoršek, sta na sestanku, sklicanem na pobudo ZOS raz-
pravljala o predlogu novele Zakona o agrarnih skupnostih. 
Ta se nahaja v državnozborskem postopku sprejema.
ZOS je v preteklosti že večkrat opozoril na težave določil 
Zakona, predvsem z vidika odmere davka pri prometu 
nepremičnin, ko predsednik agrarne skupnosti lahko sklene 
pogodbo, jo overi pri notarju, postopek se potem ustavi pri 
odmeri davka na promet nepremičnin. Spremembo tega je 
ZOS predlagal tudi Strateškemu svetu za debirokratizacijo, 
z namenom, da se to vključi v Zakon o debirokratizaciji, 
vendar predlog ni bil upoštevan. 
S strani predstavnika MKGP, Andreja Hafnerja, je bilo 
povedano, da je ministrstvo v sodelovanju z Ministrstvom 
za finance in Finančno upravo RS, pripravilo predlog, ki 
bo tovrstne težave rešil. Predsednik Smrdelj je pozdravil 
to rešitev.
Predsednik Smrdelj je v nadaljnji predstavitvi predlogov 
izpostavil še predlog spremembe 41. člena, ki opredeljuje 
odplačen prenos nepremičnine kot celote. ZOS je pred-
lagal spremembe v smeri, da bi občine imele predkupno 
pravico pri nakupu zemljišč na zavarovanih območjih, ob 
predpostavki, da se agrarna skupnost strinja. Dodal je, da 
gre praviloma za zemljišča, ki so lahko opredeljena tudi kot 
degradirana, pomembna pa so z vidika razvoja določenega 
območja (npr. ureditev krajinskega parka). 
Ker navedeni člen trenutno ni predmet sprememb, je bilo 
s strani ministrstva povedano, da bodo preučili možnost 
kako v okviru sedaj odprtih členov zadevo uredi na način, 
da bi občine imele predkupno pravico pri zemljišč, ki jih 
prodajajo agrarne skupnosti. Eden od predlogov je bil 
sklenitev darilne pogodbe med agrarno skupnostjo in 
občino. Predsednik Smrdelj je kot predlog možne rešitve 
predlagal, da se to uredi v predlogu sprememb 43. člena, 
ki določa omejitve pri sklepanju darilnih pogodb.
Predsednik Smrdelj v nadaljnji razpravi predstavil tudi 
amandma ZOS k 43.b členu predloga Zakona, ki določa 
prenos solastniškega deleža države in občine. Opozoril je 
na spornost določil predloga, saj ta ne omogoča prenosa 
zemljišč agrarnih skupnosti na občine, temveč le na os-
tale člane agrarnih skupnosti. Predlog je z vidika občin 
škodljiv, zato je ZOS predlagal njegov umik iz nadaljnje 
obravnave. Minister Podgoršek je v obrazložitvi predloga 
povedal, da gre predvsem za zgodovinsko specifičnost 
agrarnih skupnosti in da občine kot take nikoli niso 
bile naravne lastnice teh zemljišč. Dodal je, da agrarne 
skupnosti predstavljajo skupinsko upravljanje solastnine 
in to marsikje preprečuje propadanje gozdov, zaraščanje, 
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opuščanje kmetijskih zemljišč. Do težav je začelo prihajati 
v postopkih denacionalizacije in če bi se zemljišča vračala 
na kmetijsko gospodarstvo in ne na posamezne osebe, bi 
bilo manj težav. 
Predsednik Smrdelj je opozoril tudi na dejstvo, da ima 
precej agrarnih skupnosti zaradi nepravilnosti na deležih 
vpisano Republiko Slovenijo in zato je ZOS predlagal, da 
se v izogib dokazovanjem le-ti prenesejo v last občin. Dodal 
je, da občine svojih deležev ne morejo brezplačno prenesti 
na druge, čeprav ima to veliko vrednost. Brezplačen prenos 
zasebnikom je ocenil kot sporen.
Minister Podgoršek je poudaril, da agrarne skupnosti zelo 
dobro upravljajo s skupnim premoženjem in dodal, da 
tudi Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti opozarja 
na težave, zato je bil oblikovan predlog, da  se državo z 
zakonom umakne, občine pa se lahko umaknejo, če se 
strinjajo. 
Predsednik Smrdelj je glede prenosa zemljišč agrarnih 
skupnosti na zasebnike še povedal, da je ta lahko tudi 
problematičen, saj bi ga lahko dobil nekdo, ki nima no-
bene veze s kmetijstvom. Zato je predlagal, da se zemljišče 
prenese tistim, ki imajo status kmeta. 
Predsednik Smrdelj je tudi predlagal, da se deleži, ki so 
pisani na državo prenesejo na AS. V primeru tistih deležev, 
ki pa so zaradi napake pisani na državo namesto na občino 
oz. so predmet sodnega spora pa se počaka.
Predsednik Smrdelj je izpostavil še na 51. člen Zakona, ki 
določa zapuščino brez dedičev. Opozoril je na dolgotra-
jnost postopkov dedovanja, ki so v mnogih primerih še 
nedokončani. Predlagal je, da se v predlogu Zakona v 
prehodnih določbah določi, da se postopki dedovanj, ki 
so trenutno v teku, končajo po sedaj veljavni zakonodaji.

ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM O 
IZZIVIH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA
Združenje občin Slovenije se je na povabilo ministra za 
zdravje Janeza Poklukarja udeležilo sestanka, katerega 
tema so bili izzivi primarnega zdravstva. Sestanka se je 
udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in župan 
Igor Ahačevčič, član predsedstva ZOS.
Minister Poklukar se je zahvalil županom in vodstvom 
zdravstvenih domov za sodelovanje pri izvajanju ukrepov 
za zajezitev epidemije COVID-19 in organizaciji cepljenja 
proti COVID-19. Dodal je, da je epidemija pokazala na 
vse manke področja zdravstva iz preteklosti in nam hkrati 

dala čas in priložnost za korak naprej za gradnjo vzdržnega 
sistema primarnega zdravstva. 
Primarno zdravstvo se že vrsto let sooča s težavami na 
področju prostorske stiske in kadrovske podhranjenosti 
(manko družinskih zdravnikov, pediatrov, ginekologov in 
medicinskih sester). V lanskem letu je bil sprejet Zakon 
o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v sloven-
sko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, ki za investicije 
na primarni ravni zagotavlja sredstva v višini 200 mio 
EUR. Prav tako je bil 21. 1. 2022 objavljen Javni razpis 
Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega 
varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, v sklopu 
katerega bo investicijam v letu 2022 namenjenih 17,5 mio 
EUR, v letu 2023 pa 20 mio EUR. S tem se pristopa k 
urejanju prostorske problematike.
Za iskanje rešitev s področja kadrovske podhranjenosti 
primarnega zdravstva, pa je minister Poklukar predlagal 
ustanovitev delovne skupine za iskanje kratkoročnih 
in dolgoročnih rešitev za izboljšanje razmer. Delovno 
skupino bi sestavljali po trije predstavniki ministrstva, 
občin, zdravstvene stroke in Zavoda RS za zdravstveno 
zavarovanje.
Župan Ahačevčič je pozdravil idejo o ustanovitvi delovne 
skupine in poudaril, da je skrajni čas za pričetek resnih 
pogovorov iskanju ustreznih rešitev za ureditev kadrovske 
podhranjenosti. Aktivnosti za iskanje ustreznih rešitev so 
začele potekati že pod okriljem ministra Šabedra, vendar 
so kasneje vse aktivnosti zastale predvsem zaradi izbruha 
epidemije COVID-19. Že takrat so bila s strani ZOS 
izpostavljena tri področja, in sicer izobraževanje, materi-
alni pogoji in spodbude ki jih je možno dati zdravnikom. 
Poudaril je, da je treba nujno vzpostavit operativno delovno 
skupino, ki bo resnično pristopila k iskanju rešitev. Dodal 
je, da mora imeti delovna skupina mandat in pooblastila, 
da po parih mesecih pride do rezultata. 
Tudi predsednik ZOS Robert  Smrdelj je pozdravil idejo o 
ustanovitvi delovne skupine, kjer bi izpostavili konkretne 
težave s terena in našli ustrezne rešitve. Pozdravil je objavo 
zgoraj navedenega javnega razpisa, hkrati pa opozoril na 
konkretne težave s terena. Namreč sredstva se namenjajo 
zdravstvenim zavodom oz. zdravstvenim domovom. Je pa 
po občinah, ki niso ustanoviteljice zdravstvenih domov 
ali pa jih na njihovem območju ni, so pa ustanoviteljice, 
organiziranih kar nekaj zdravstvenih postaj ali podeljenih 
koncesij. Gre predvsem za manjše občine in glede na 
razpis bodo težko kandidirale. Podal je predlog, da se 
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poizkusi stvari dopolnit na način, da bi bile do teh sredstev 
upravičene tudi te občine.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo združenja občin 
s strani Ministrstva za zdravje pozvana k imenovanju 
predstavnika v delovno skupino. Ta bi z delom pričela že 
v prihodnjih tednih.

7  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

ZOS VLADI RS PODAL PREDLOG DVIGA 
POVPREČNINE ZARADI ZVIŠANJA CEN 
ENERGENTOV
Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo po-
budo, da se v predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev 
socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov 
določi nova višina povprečnine za občine, saj se tudi občine 
srečujete s težavami zaradi dviga cen energentov.
Podali smo predlog, da se povprečnina na novo določi, 
in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v 
višini 670,97€.
O problematiki bo v sredo, 2. 2. 2022, razpravljalo tudi 
Predsedstvo Združenja občin Slovenije.
Dopis s predlogom amandmaja k predlogu Zakona o nu-
jnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva 
visokih cen je na voljo TU. 

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
AGRARNIH SKUPNOSTIH 
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih 
skupnostih. 12. 7. 2021 smo ministrstvu že posredovali 
pripombe, vendar te niso bile upoštevane.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS 
posredovalo mnenje k predlogu Zakona o elektronskih 
komunikacijah in pozvali k jasni opredelitvi, da operater 
krije stroške morebitne sanacije ostale infrastrukture v lasti 
lokalnih skupnosti oz. poskrbi, da ob končanju gradnje v 
naravi vzpostavljeno prvotno stanje.
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/POBUDE_ZOS/007-8-2022_dopis_ENERGENTI_2912022.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4689
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4716
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PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O 
DOLOČITVI KONTAKTNE TOČKE ZA 
SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo 
posredovalo pripombe na predlog Uredbe o določitvi kon-
taktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
in med drugim pozvalo k podaljšanju roka, v katerem so 
pristojni organi kontaktnim točkam dolžni posredovati 
zahtevane podatke.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O FINANCIRANJU ZAŠČITNE OPREME 
IN DEZINFEKCIJE PROSTOROV 
IZVAJALCEM STORITEV NA PODROČJU 
VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN 
ZNANOSTI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport v pripombah med drugim predlagalo 
določitev ključa zagotavljanja sredstev za kritje stroškov 
nakupa predlagane opreme, in sicer npr. na del ki se 
financira iz teh sredstev in na del, ki se financira iz cene 
programov.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PREDLOG ZAKONA O NOTARIATU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje 
posredovalo pripombe k predlogu Zakona o notariatu.
Menimo, da se s tem predlogom lokalnim skupnostim 
nalaga novo nalogo, zato smo pozvali, da se jo ustrezno 
finančno ovrednoti in občinam zagotovi finančna sredstva.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ZOS V 
DELOVNO SKUPINO ZA REŠEVANJE 
TEŽAV PRIMARNEGA ZDRAVSTVA
Združenja občin Slovenije je, skladno s pozivom Ministrstva 
za zdravje, v Delovno skupino za reševanje izzivov 

primarne ravni imenovalo župana Občine Dobrepolje 
Igorja Ahačevčiča.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4717
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4690
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4693


13

Januar 2022

8  VPRAŠANJA OBČIN 

ZAHTEVKI ZA POMOČ NA FURS PRI 
NAKUPU COVID TESTOV
Na seminarju, ki ga je pripravilo Združenje občin Slovenije 
je bilo zastavljeno vprašanje glede zahtevkov za pomoč pri 
nakupu testov za COVID in knjiženja.
Za odgovor smo zaprosili Ministrstvo za finance in je na 
voljo TU.

POROČANJE KPKP O 
PREMOŽENJSKEM STANJU OSEB, 
ODGOVORNIH ZA JAVNA NAROČILA

VPRAŠANJE OBČINE:
»Imam	 vprašanje,	 ki	 se	 nanaša	 na	 poročanje	 KPK-ju	 o	
premoženjskem	stanju	oseb,	odgovornih	za	javna	naročila,	
za	poročanje	 o	 spremembah	premoženjskega	 stanja	 ostalih	
zavezancev	 ter	 za	 posredovanje	 seznamov	 zavezancev	
naročnikov,	 ki	 poslujejo	 po	 predpisih	 javnega	 naročanja.	
Rok	za	poročanje	 se	 izteče	31.1.2022.	V	obvestilu	KPK	o	
izteku	roka	za	poročanje	je	navedeno,	da	osebe, odgovorne 
za javna naročila	premoženjsko	stanje	prijavijo	v	celoti	na	
elektronskem	obrazcu	enkrat	letno	do	31.	januarja	tekočega	
leta	za	preteklo	koledarsko	leto.	To	storijo	ob	pogoju,	da	so	
v	preteklem	koledarskem	letu	sodelovale	v	postopku	javnega	
naročanja	 po	 določilih	 ZJN-3	 v	 vrednosti,	 kot	 jo	 določa	
ZIntPK,	 in	 sicer	 ocenjena	 vrednost	 posameznega	 naročila	
je	enaka	ali	višja	od	100.000	evrov	brez	DDV,	in	sicer	ne	
glede	na	to,	ali	so	ta	naročila	ali	del	dokumentacije	o	javnem	
naročilu	v	skladu	z	zakonom,	ki	ureja	tajne	podatke,	označeni	
s	stopnjo	tajnosti.	Pri	tem	morajo	vsebinsko	poročati	o	stanju	
premoženja,	kot	so	ga	imele	31.	12.	preteklega	leta,	obenem	
pa	ne	sporočajo	sprememb	premoženjskega	stanja.
Jaz	 sem	 se	 zaposlil	na	občini	kot	 svetovalec	oz.	 odgovorna	
oseba	za	javna	naročila	dne	1.8.2021.	Od	takrat	do	konca	
leta	2021	dejanskih	javnih	naročil	za katere je potrebna 
objava na portalu javnih naročil nisem opravljal,	saj	je	
bila	omenjena	storitev	še	vedno	v	pristojnosti	pooblaščenega	
naročnika.	Izvajal	sem	samo	izdajo	naročilnic	za	naročila	
blaga	in	storitev	do	mejne	vrednosti	posameznega	naročila	v	
višini	40.000	EUR	ter	gradnje	do	mejne	vrednosti	v	višini	
80.000	EUR.

Če	prav	interpretiram	izsek	iz	zgoraj	navedenega	obvestila	
KPK	meni	premoženjskega	stanja	še	ni	potrebno	prijavljati.	
Se	morda	motim?«

ODGOVOR:
Tej osebi ni potrebno poročati KPK o premoženjskem 
stanju za leto 2021. Pri javnih naročilih je sicer tako, da 
mora naročnik ( občina.....) ob začetku postopka KPK 
prijaviti osebe, ki bodo sodelovala v postopku. Fizične 
osebe te prijave ne morejo oddati same, mora jo poslati 
pravna oseba.

PRIHRANEK
VPRAŠANJE OBČINE:
»Zanima	 me	 kako	 se	 upošteva	 prihranek	 za	 izplačilo	
povečanega	obsega.	V	letu	2021	je	ostalo	nekaj	neizplačanega	
prihranka,	tega	sedaj	ne	morem	upoštevati	za	izplačilo	pri	
januarski	2022	plači	ali	se	lahko	prenese?	Prihranek	v	janu-
arju	je	podlaga	za	izplačilo	povečanega	obsega	za	januar	in	
potem	naprej	v	letu?«	

ODGOVOR:
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela za javne uslužbence	v 3.členu (viri sredstev) določa: 
»Del	plače	za	plačilo	delovne	uspešnosti	iz	naslova	povečanega	
obsega	dela	se	zagotavlja:
1.za	plačilo	delovne	uspešnosti	iz	naslova	povečanega	obsega	
dela	iz	1.	točke	prvega	odstavka	prejšnjega	člena	iz	prihrankov	
sredstev	 za	 plače	 posameznega	 proračunskega	 uporabnika,	
ki	 nastanejo	 zaradi	 odsotnosti	 javnih	 uslužbencev	 z	 dela,	
ali nezasedenih	delovnih	mest	ali	iz	sredstev	projekta,	ki	so	
predvidena	v	finančnem	načrtu	uporabnika	proračuna;
2. za	plačilo	delovne	uspešnosti	iz	naslova	povečanega	obsega	
dela	iz	2.	točke	prvega	odstavka prejšnjega	člena	iz	sredstev,	
ki	jih	je	zagotovil	financer	projekta,	za	izvajanje	posebnega	
projekta,	ki	ga	je	s	svojim	aktom	določila	Vlada	Republike	
Slovenije.«
Da, prihranek v januarju je podlaga za izplačilo povečanega 
obsega za mesec januar in se obračuna pri plači za januar, 
ki zapade v plačilu v mesecu februarju.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/VPRASANJA_OBCIN/034-1-2022_VPRASANJE_ZAHTEVKI_FURS_COVID_TESTI__KNJIZENJE_2112022_.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4781
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4781
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PREJETA SREDSTVA V UPRAVLJANJU

VPRAŠANJE OBČINE:
»Prosila	 bi	 vas	 za	 pomoč.	 Prvič	 se	 srečujem	 da	 moram	
naknjižit	prejeta	sredstva	v	upravljanje.	Gre	za	dve	cesti,	ki	
smo	jih	prejeli	v	upravljanje	od	Direkcije	za	cesto.	Knjižit	jih	
moram	na	98….,	zanima	me	kje	je	protiknjižba.	Ali	moram	
imeti	sama	skrb,	da	se	za	znesek	konec	leta	usklajujem	ali	
direkcija	za	ceste.«	
ODGOVOR:
Določeni uporabniki (javni zavodi, javne agencije in druge 
pravne osebe javnega prava) obveznosti za sredstva prejeta 
v upravljanje izkazujejo na kotih skupine 98. Začetna 
vrednost sredstev prejetih v upravljanje se knjiži na konte 
od 00-05, v vašem konkretnem primeru gre za prenos 
nepremičnine, torej se za vrednost prenosa poveča konto 
02.

POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

VPRAŠANJE OBČINE:
»S	strani	enega	svetnika	je	prišla	na	županjo	pobuda,	da	bi	
občina	na	strehi	osnovne	šole	postavila	sončno	elektrarno	(z	do-
datnim	zadolževanjem)	in	sama	upravljala	z	le-to.	Občina	za	
postavitev	elektrarne	nima	zagotovljenih	sredstev	v	proračunu,	
obseg	planiranega	 zadolževanja	 občine	v	proračunu	2022	
je	do	maksimalne	dovoljene	višine	po	10.	b	členu	ZFO	za	
druge	nujne	investicije	v	občini.	Ali	se	občina	za	ta	namen	
lahko	zadolži	čez	navedeni	dovoljen	obseg,	ali	občina	sploh	
lahko	upravlja	z	elektrarno	glede	na	to,	da	po	statutu	to	ni	
njena	naloga?	Postavitev	elektrarne	na	tej	strehi	ima	sicer	v	
planu	zavod	katerega	soustanoviteljica	je	občina,	s	tem	da	bi	
zavod	z	razpisom	pridobil	zunanjega	izvajalca,	občina	pa	bi	
za	streho	prejemala	najemnino.«

ODGOVOR:
Občina lahko v tekočem proračunskem letu izvaja  projekte 
in naloge, ki jih ima navedene v sprejetem proračunu, torej 
smo mnenja, da v kolikor projekt ni vključen v proračun 
in načrt razvojnih programov občina ne more pristopiti 
k izvedbi, ker nima za to načrtovanih sredstev (v kolikor 
je sama investitor in vlaga sredstva iz proračuna). Zakon 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 
– ZIUOOPE in 189/20 –ZFRO) v 10.a členu ZFO-1 
določa, da se občina lahko zadolži za izvrševanje proračuna 

občine za investicije, predvidene v občinskem proračunu, 
v tekočem proračunskem letu.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če 
odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), 
finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter 
potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za 
izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporab-
nikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, 
v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega 
proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih 
za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega 
proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije ter prihodke režijskih obratov. (v to kvoto 
ni vključeno zadolževanje po 2. alineji 10a. člena ZFO-
1 ((2) Za projekte, sofinancirane iz proračuna Evropske 
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih 
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.) V 
kolikor je občina zadolžena do maksimalne višine po 10. 
b členu ZFO-1, potem se ne more zadolžiti čez navedeni 
dovoljeni obseg.
Postavitev sončne elektrarne in njen priklop v omrežni 
sistem je daljši postopek in terja veliko dokumentacije in 
dovoljenj. Pred odločitvijo je potrebno pretehtati prednosti 
in slabosti in način izvedbe oziroma upravljanja. Potrebno 
je pripraviti vso dokumentacijo do pridobitve gradbenega 
dovoljenja, izbrati izvajalca in pridobiti vso potrebno do-
kumentacijo za priklop v omrežje. V tem primeru gre za 
dejavnost, ki sicer ni primarna dejavnost občine oziroma 
lokalne skupnosti, vendar pa jo po lastni odločitvi lahko 
izvaja,  zato je pri odločitvi ali gre za postavitev sončne 
elektrarne v lastnem upravljanju za odločitev občine, 
kot pri vseh drugih odločitvah v investicije in projekte 
s katerimi ali upravlja občina sama ali pa preda nekomu 
drugemu v upravljanje, oziroma izvede občina sama, ali 
podeli koncesijo, stavbno pravico ali odda nepremičnine 
v najem.
Torej načeloma smo mnenja, da je mogoče, da občina sama 
investira v sončno elektrarno, ali pa za ta namen izvede 
javni razpis za najem oziroma za podelitev stavbe pravice, 
odločitev o tem pa je stvar občine, oziroma občinskega 
sveta.
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NRP REALIZACIJA

VPRAŠANJE OBČINE:
»Pri	 vnosu	 realizacije	 projekta	me	 zanima	 ali	moramo	 v	
NRPju	 upoštevatitudi	 konte,	 ki	 niso	 investicijski,	 se	 pa	
nanašajo	na	izvajanje	projekta	npr.	stroški	plače.«

ODGOVOR:
NRP je zaokrožena celota za nek projekt (ki ima podlago 
tudi v projektni dokumentaciji, dokumentu DIP. V ko-
likor je bila ta celota planirana na enem NRP projektu, 
tudi realizacijo knjižite na ta projekt. Lahko pa bi bile 
posamezne vsebine planirane na ločenem projektu in bi 
potem to knjižili na ločen projekt.
Če povzamemo, v kolikor gre za strošek izvajanja tega 
projekta, ga knjižite nanj, kljub temu, da ni investicijski 
izdatek.

MOŽNOSTI RAZPOLAGANJA Z 
NEPREMIČNINO

VPRAŠANJE OBČINE:
»Občina	Bovec	je	zainteresirana	za	prenovo	stanovanjskega	
dela	nepremičnine,	 saj	upravljavec	tega	dela	nepremičnine	
ne	potrebuje	za	opravljanje	svojih	nalog.	Z	upravljavcem	že	
potekajo	dogovori	o	oddaji	dela	nepremičnine	v	najem	občini,	
vendar	se	nam	porajajo	dileme,	ki	so	povezane	predvsem	z	
vlaganji	v	tujo	nepremičnino	ter	oblikovanjem	dogovora	o	
višini	najemnine.	Konkretna	zadeva	je	podrobneje	predstav-
ljena	v	dopisu.
Prosimo	 vas,	 če	 nam	 lahko	 svetujete,	 kakšne	 so	 možnosti	
razpolaganja	s	konkretno	nepremičnino	glede	na	zavezujočo	
zakonodajo	 (najem,	 prodaja,	 obremenjevanje	 s	 stvarnimi	
pravicami)	in	kako	naj	oblikujemo	konkretni	pravni	posel,	ki	
bo	tako	za	Občino	kot	za	Republiko	Slovenijo	oz.	upravljavca	
Zavod	za	gozdove	Slovenije	najbolj	optimalen	predvsem	z	
vidika	gospodarnega	ravnanja	z	nepremičninami.«

ODGOVOR:
Pravne možnosti občine glede razpolaganja z nepremičnino 
so lahko najem in nakup. Vezano na gospodarnost pri 
izvedbi postopka pa bi bilo  za podajo mnenja potrebno 
pridobiti več informacij oziroma preveritev.
Pred odločitvijo za nakup ali najem bi bilo mogoče smiselno 
preveriti ali  podati vlogo z utemeljitvijo javnega interesa za 

brezplačni prenos premoženja upravljavcu premoženja na 
podlagi 56. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18), ki določa, da se nepremično 
premoženje se lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj 
oseba javnega prava in je izražen javni interes, in sicer:
•	 za graditev javnih objektov ali
•	 za uporabo že zgrajenih javnih objektov.

Javni interes se šteje za podan, če se nepremično premoženje 
iz prejšnjega odstavka nameni za vzgojo in izobraževanje, 
šport, zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo, znanost, kulturo, 
javno upravo, prometno, energetsko, komunalno in vodno 
infrastrukturo ali za potrebe obrambe države, državnih 
rezerv, varnosti državljanov in njihovega premoženja, 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali za iz-
vedbo omilitvenih ali izravnalnih ukrepov po predpisih o 
ohranjanju narave.
Pomembno je tudi vedeti, za kakšno obdobje bi 
nepremičnino vzeli v najem in preučiti tudi  oddajo 
stanovanj v najem (ali gre za neprofitna stanovanja) – z 
javnim razpisom v skladu s Stanovanjskim zakonom 
(Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami  in Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list 
RS, št. 14/04, 34/04 s spremembami), ker ima to lahko 
vpliv na odločitev o izbiri načina ureditve zadeve.
V kolikor občina ne bi uspela skleniti dogovor z državo 
o brezplačni odsvojitvi premoženja menimo, da bi bilo 
potrebno preveriti ocenjeno vrednost za odkup, ki tudi 
lahko pomembno vpliva na odločitev.
Glede pobota vlaganj z najemnino moramo opozoriti na 
določila 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18), ki v 4. odstavku določa, da 
se najemnina lahko plačuje mesečno ali letno. Plačilo 
najemnine za več let v enkratnem znesku ni dopustno. 
Pogodbeno določilo o plačilu najemnine v enkratnem 
znesku za obdobje, daljše od enega leta, je nično.
Konkretne odločite o izbiri načina izvedbe vam tako žal 
ne moremo podati, menimo pa da je smiselno preveriti 
predloge, ki jih podajamo, odločitev pa sprejme občinski 
svet oziroma občina. Podlage za sklenitev pravnega posla, 
ki ima za posledico porabo sredstev proračuna morajo biti 
vključene tudi v proračunu.
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9  SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

109. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gas-
ilstvu in novele Zakona o varstvu pred požarom. Vlada RS 
je določila tudi besedilo predloga Resolucije o nacionalnem 
programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030, 
sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucije o naciona-
lnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 
v drugem triletnem obdobju ter podala soglasje Uradu 
za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in 
plačevanje obveznosti v letu 2022. Prav tako pa je Vlada 
RS sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko 
sklada za leto 2020.  

Predlog Zakona o cestah
Predlog zakona ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na 
področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe 
določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. 
Obenem se posamezne določbe prilagajajo spremenjeni 
zakonodaji (predvsem na področju gradnje objektov), prav 
tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve 
postopkov, ki so se v dosedanjem obdobju veljavnosti za-
kona izkazale za pomanjkljive in jih je mogoče izboljšati 
oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi.
Nekategorizirana cesta in nekategorizirana cesta, ki se 
kot izraz uporablja za javni cestni promet, sta po novem  
zasebni cesti v lasti fizične ali pravne osebe.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o gasilstvu
Temeljni cilj predloga Zakona je nadaljnji razvoj gasilstva, 
povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja 
operativnih nalog gasilstva.
Pojem »gasilske enote« je jasneje opredeljen z dodatnim 
pogojem, da gre za poklicno ali prostovoljno enoto, ki 
je sestavni del gasilske organizacije, med katere štejemo 
prostovoljna gasilska društva, poklicne gasilske enote, or-
ganizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, 
ki poklicno opravljajo gasilsko službo.

DVOM PRI RAČUNU

VPRAŠANJE OBČINE:
»S	 podjetjem	 X	 imamo	 težave	 pri	 uskladitvi	 računa.	 Mi	
trdimo,	da	mora	biti	obračun	in	opravljena	storitev	v	ena-
kem	mesecu.	Oni	izstavljajo	račun	obračun	en	mesec	nazaj	
kot	opravljena	storitev.	Kopiram	tudi	njihovo	obrazložitev,	
zakaj	 je	 temu	 tako.	Plačujemo	pa	 samo	najemnino	 in	ne	
obratovalnih	stroškov.«

ODGOVOR:
V skladu s sedmim odstavkom 81. člena ZDDV-1 nastane 
obveznost izdaje računa najkasneje 15. dan v mesecu, ki 
sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek za 
dobave blaga, opravljene v drugo državo članico pod pogoji 
iz 46. člena tega zakona, in za opravljene storitve, za katere 
je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. 
členom Direktive Sveta 2006/112/ES.
Za ostale dobave blaga in storitev ZDDV-1 ne vsebuje 
določbe, ki bi davčnemu zavezancu predpisovala rok za 
izdajo računa. Kljub temu pa mora davčni zavezanec v 
skladu s prvim odstavkom 85. člena ZDDV-1 v svojem 
knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da 
omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV 
in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in 
plačevanjem DDV.
Dejavnost oddajanje nepremičnin v najem je praviloma, 
po Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju 
ZDDV-1) oproščena dejavnost, torej rok izdajo računa 
ni predpisan in je predvidoma urejen v najemni pogodbi.
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Pri prostovoljnem gasilstvu pojem »prostovoljni gasilec« 
ostaja enak, se pa opredelita pojma »gasilec pripravnik«, 
ki opredeljuje člane prostovoljnih gasilskih društev, ki 
izpolnjujejo pogoj minimalno določene starosti in pogoj 
uspešno zaključenega predpisanega usposabljanja skladno 
s programom pripravništva, in »gasilec veteran«.

Predlog zakona o spremembi Zakona o 
varstvu pred požarom
S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za finan-
ciranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov 
gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih za-
varovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo 
gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih 
financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi 
občin (ZFRO)  z občin preneseno na državo.
S spremembo predloga tretjega odstavka 58. člena ZVPoz 
se ob sočasni spremembi 5. člena Uredbe, poleg zmanjšanja 
stroškov z naslova financiranja gasilskih zavarovanj v višini 
5,5 milijona evrov, lokalnim skupnostim zvišuje pritok 
požarne takse iz 6,3 milijona evrov na 9 milijonov evrov.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030 
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 
za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22-30) določa usmer-
itve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v 
navedenem obdobju. Obdobje je usklajeno z obdobjem 
izvajanja Akcijskega načrta Evropskega stebra socialnih 
pravic do leta 2030. Obsega ukrepe za obdobje, ki ga bodo 
zaznamovali pomembni socialni in gospodarski izzivi:
•	 vpliv epidemije covida-19 na trg dela (spremenjene 

oblike dela, povečanje dela od doma), 
•	 pospešeno staranje prebivalstva, 
•	 zmanjševanje delovno sposobnega prebivalstva, 
•	 digitalizacija in robotizacija ter
•	 globalizacija in zunanjetrgovinska dinamika ter prehod 

na zeleno gospodarstvo. 

Akcijski načrt za izvajanje resolucije o 
nacionalnem programu varnosti in zdravja 
pri delu 2018-2027 v drugem triletnem 
obdobju
Akcijski načrt je drugi triletni izvedbeni dokument 
Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja 

pri delu 2018-2027 (ReNPVZD-1), ki jo je Državni zbor 
RS sprejel 27. marca 2018. V njem so določeni ukrepi, ki 
se bodo izvajali v obdobju 2021-2023, izvajalci ukrepov, 
finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način 
spremljanja izvedbe ukrepov. 

Soglasje Uradu za okrevanje in odpornost 
za dodatno prevzemanje in plačevanje 
obveznosti v letu 2022
Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je 
vlada dala soglasje za dodatno prevzemanje in plačevanje 
obveznosti v letu 2022 do višine 251.765.258 evrov, 
vendar ne v večjem obsegu od vplačanih prihodkov v 
proračun. Povečanje namenskih prihodkov ne bo vplivalo 
na povečanje izdatkov v okviru sektorja države, saj so bila 
sredstva v sprejetem proračunu za leto 2022 že načrtovana 
kot evropska sredstva.

Poročilo Eko sklada za leto 2020
Vlada RS je, hkrati s sprejetjem Poročila Eko sklada za 
leto 2020, odločila tudi, da presežek prihodkov sklada 
nad odhodki iz leta 2020 v višini 492.814,95 evra ostane 
nerazporejen. Eko sklad je v letu 2020 odobril skupaj 2671 
kreditov v vrednosti 43,2 milijona evrov, kar predstavlja 
skoraj 82 % od 52,9 milijona evrov, kolikor je znašala 
skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov 
oz. naložb. Podpisanih je bilo 2127 kreditnih pogodb v 
skupnem znesku 38,4 milijonov EUR, od tega 79 % z 
občani.
Celoten povzetek 109. redne seja Vlade RS je na voljo TU.

110. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo pred-
loga Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne 
meje, besedilo predloga novele Zakona o kmetijstvu 
in izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. 
Vlada RS je sprejela odločitev o povečanje namenskega 
premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
in Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja 
izgradnjo avtocest, za leto 2020. Vlada RS je sprejela 
tudi posodobljen Akcijski program za alternativna 
goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter se seznanila 
s Poročilom o izvajanju Akcijskega programa za alter-
nativna goriva v prometu v letu 2020.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/109._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.1.2022.pdf
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Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o 
nadzoru državne meje (ZNDM)
Z novim 9.a členom ZDNM se ureja pravna podlaga za 
delno povrnitev stroškov obmejnim občinam, nastalih 
zaradi povečanega nadzora državne meje. Povečan nadzor 
državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti 
in ukrepov na podlagi Zakona o nadzoru državne meje 
in Zakonika o schengenskih mejah, kar ima za posledico 
povečano prisotnost policije na območju občin ob državni 
meji. Povečan nadzor državne meje na predlog Ministrstva 
za notranje zadeve s sklepom ugotovi Vlada RS do konca 
februarja tekočega leta. Vlada RS tudi odloči o višini sred-
stev, ki pripada posamezni občini. Med upravičene stroške 
sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja 
občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene 
zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve 
občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo 
občinam z namenom povečati varnost občanom in so 
posledica povečanega nadzora državne meje. Občinam se 
povrne del stroškov na podlagi metodologije oziroma meril 
in kriterijev, ki jih bo z uredbo določila vlada. V uredbi 
se podrobneje določi tudi način uveljavljanja povračila 
stroškov.
Predlog 9.b člena ZDNM pa določa dodatno povračilo 
stroškov občinam ob državni meji zaradi izrednih do-
godkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za do-
godke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in 
množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje 
in presegajo aktivnosti, določene v 9.a členu, posledično pa 
povzročijo tudi bistveno večjo prisotnost policije in tudi 
drugih organov (npr. Slovenska vojska, Civilna zaščita) na 
območju občin ob državni meji. Vlada s sklepom ugotovi 
obstoj izrednega dogodka in na podlagi ocenjenih stroškov 
za odpravo posledic izrednega dogodka odloči o višini 
sredstev, ki pripada posamezni občini.

Povečanje namenskega premoženja 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
Vlada je sklenila, da se namensko premoženje in kapital 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, 
povečata s stvarnim prevzemom dodatnega namenskega 
premoženja v višini 3.415.846,89 evra.
Sredstva so zagotovljena iz vplačanih, nevrnjenih depozi-
tov za odlog prisilnih izvršb odstranitve nelegalno zgra-
jenih objektov. Skladno z drugim odstavkom 119. člena 
Gradbenega zakona po preteku roka za vračilo vplačanih 
depozitov vplačana sredstva namreč postanejo dohodek 

Stanovanjskega sklada RS, namenjena gradnji neprofitnih 
stanovanj.

Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, 
ki ureja izgradnjo avtocest
Aktivnosti v zvezi z gradnjo so se izvajale za izvedbo dogra-
ditve predora Karavanke, na odseku Gorišnica–Ormož in 
za protivetrno zaščito na odseku Razdrto-Vipava, Rebrnice.
Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja v 
prostor so se izvajale aktivnosti pri štirinajstih projektih, 
med pomembnejše projekte v letu 2020 sodijo: Slovenj 
Gradec–Dravograd, Otiški vrh–Holmec, Ptuj–Markovci, 
povezovalna cesta Podgora–Letuš, Postojna–Jelšane in 
Koper–Dragonja.
Na področju projektiranja so se izvajale aktivnosti za 
sledeče investicije: Jagodje–Lucija, Koseze–Kozarje 
(razširitev v 6-pasovnico), avtocestni priključek Dragomer 
(prej imenovan priključek Brezovica), Velenje–Slovenj 
Gradec, Šentrupert–Velenje, 3. razvojna os jug: Novo 
mesto–Maline (I. etapa - etapi 1 in 2, od AC A2 – Novo 
mesto do Revoza), 3. razvojna os jug: Novo mesto–Maline 
(I. etapa - etapi 3 in 4, od Revoza do Malin) ter rekonstruk-
cija priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka).

Akcijski program za alternativna goriva v 
prometu za leti 2022 in 2023 ter Poročilo 
o izvajanju Akcijskega programa za 
alternativna goriva v prometu v letu 2020 
Akcijski program za alternativna goriva v prometu za 
leti 2022 in 2023

Promet prispeva skoraj tretjino emisij toplogrednih plinov 
v Sloveniji oziroma več kot polovico v netrgovalnem 
sektorju in je pomemben vzrok za onesnaženost zraka v 
mestih. Trajna rešitev za ta izziv je prehod na trajnostno 
mobilnost z nizkimi emisijami ogljika in onesnaževal zraka 
s poudarkom na aktivni mobilnosti in javnem potniškem 
prometu. Akcijski program zajema skupaj 19 ukrepov in 
je razdeljen na tri sklope:
•	 vozila in infrastruktura za alternativna goriva,
•	 normativne ureditve ter raziskovalni projekti,
•	 študije in drugi komplementarni ukrepi.

Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alterna-
tivna goriva v letu 2020

Skupaj je bilo v letu 2020 za ukrepe spodbujanja uporabe 
alternativnih goriv v prometu porabljenih 14.881.471,00 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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evrov javnih sredstev. Vsa sredstva se nanašajo na ukrepe za 
spodbujanje elektromobilnosti, tj. sofinanciranje nakupa 
1107 lahkih vozil kategorije M1 (osebna vozila) in N1 (la-
hka tovorna vozila), kreditiranje 275 vozil, sofinanciranje 
nakupa 3 avtobusov za prevoz potnikov ter sofinanciranje 
vzpostavitve 39 polnilnih postaj. Za spodbujanje uporabe 
plina (SZP, UZP) ter tehnologij gorivnih celic in vodika 
v letu 2020 ni bilo izplačanih sredstev v okviru izvajanja 
Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu. 
Prav tako se v letu 2020 ni izvedlo skupno javno naročilo 
vlade za nakup vozil.
Celoten povzetek 110. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

111. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 111. redni seji sprejela Letni načrt raz-
polaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 in Načrt 
vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred nara-
vnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vlada RS je 
sprejela tudi Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za 
nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 
za samotestiranje. Prav tako pa je Vlada RS začela z 
obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen 
energentov.

Letni načrt razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2022
V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gos-
podarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG; v nadaljevanju 
ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter 
neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov 
na občino lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni 
načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, ki ga na predlog 
družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: 
družba SiDG), sprejme vlada.
Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu 
ZGGLRS vključuje 5 poslov (skupno 35 zemljišč). Skupna 
površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na 
občine, znaša 34,30 hektarjev (od tega znaša površina 
gozda 30,01 hektarja) in je po podatkih GURS ocenjena 
na 178.080,00 evrov (od tega znaša ocenjena vrednost 
gozda 154.942,00 evrov).

Načrt vaj v sistemih obrambe ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 obsega 
najpomembnejše vaje v navedenih sistemih v letošnjem 
letu.
Opredeljene aktivnosti so razdeljene na celovite vaje ob-
rambnega sistema, vaje Slovenske vojske in vaje sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letu 
2022 je načrtovano sodelovanje na šestih celovitih vajah s 
področij: kibernetika, krizno upravljanje, jedrska varnost 
ali njihova kombinacija, vključno s hibridnim delovanjem.

Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup 
hitrih antigenskih testov na virus SARS-
CoV-2 za samotestiranje 
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic 
COVID-19 (v nadaljevanju: ZDUPŠOP), ki ureja pomoč 
za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 
za samotestiranje, določa veljavnost ukrepa do 31. januarja 
2022, z možnostjo podaljšanja najdlje za pet mesecev. 
Vlada tako s sprejetim sklepom prvič podaljšuje izva-
janje ukrepa za obdobje enega meseca, in sicer do 28. 
2. 2022, zaradi slabšanja epidemiološke situacije.
Celoten povzetek 111. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

112. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 112. redni seji, ki je potekala 29. 1. 2022, 
določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih za 
omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, 
predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga 
cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ter pred-
loga Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu 
dela. Vlada RS pa je izdala tudi Uredbo o določitvi 
zneska trošarine za električno energijo in Uredbo o 
spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za 
energente.

Predlog Zakona o nujnih ukrepih za 
omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen 
energentov
Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vp-
liva visokih cen energentov je vlada sprejela nov zakon 
z nujnimi ukrepi, ki bodo omilili posledice na področju 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/110._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.1.2022.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/111._REDNA_SEJA_VLADE_RS_27.1.2022.pdf
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socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in davkov. Ti 
ukrepi so:
1. zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se 

določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v 
višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja 
cen energentov

2. začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na NN 
brez merjenja moči

3. znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto de-
lovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja

4. izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev ze-
meljskega plina 

Predlog Zakona o ukrepih za omilitev 
posledic dviga cen energentov v 
gospodarstvu in kmetijstvu 
Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, 
zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela 
največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta na-
men zagotavlja 70 milijonov evrov.
Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v 
Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko 
dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi 
poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5% stroškov ener-
gije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V 
kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem 
poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v 
letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 
30%, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne 
uprave RS zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno 
predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v en-
kratnem znesku do 20. aprila 2022.

Uredba o določitvi zneska trošarine za 
električno energijo
Z Uredbo se znižuje trošarino za električno energijo s 
3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za I., II. in 
III. stopnjo odjema električne energije ter z 1,8 evra na 
MWh na 0,9 evra na MWh za IV. stopnjo odjema. Uredba 
določa, da se znižani znesek trošarine za električno energijo 
uporablja od 1. februarja do 30. aprila 2022.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi 
zneska trošarine za energente 
Gre za enega od interventnih ukrepov za naslavljanje 
višjih cen energentov. Z uredbo se znižujejo trošarine 
od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za 
pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in 
zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje.
Celoten povzetek 112. redne seje Vlade RS je na 
voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

315. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 315. dopisni seji, ki je potekala 30. 12. 
2021,  izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, 
Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za 
leti 2022 in 2023, Uredbo o obnovljivih virih energije 
v prometu, Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži 
in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembah in 
dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohe-
zijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta. Vlada RS pa je sprejela tudi sklepa o podaljšanju 
veljavnosti ukrepa iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19.

Uredba o razvojnih spodbudah za turizem 
Slovenije
S sprejetjem Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem 
(v nadaljevanju: Uredba) se omogoča pričetek črpanja 
sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Uredba o metodologiji za določitev 
razvitosti občin za leti 2022 in 2023
Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin 
določi Ministrstvo za finance na podlagi metodologije iz 
omenjene uredbe.
Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju 
kazalnikov, določenih v Zakonu o financiranju občin. Z 
uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazal-
niki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna 
koeficienta razvitosti občine.
Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo 
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-vlade-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4729
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kazalnikov v občini in vrednostjo tega povprečja v državi. 
Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00.

Uredba o obnovljivih virih energije v 
prometu
Uredba uvaja novo, bolj razčlenjeno terminologijo vrst 
biogoriv, določa nove cilje, pri čemer uvaja tudi cilje na 
ravni različnih fosilnih goriv in biogoriv ter nov način 
izračuna energijskega deleža obnovljivih virov energije v 
prometnem sektorju.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta
S spremembo in dopolnitvijo Uredbe EKP se spreminja 
definicija posredniških organov, ki so lahko tudi vladne 
službe. Sprememba je bila potrebna, ker se del delovnega 
področja Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za 
izvajanje evropske kohezijske politike, prenese na no-
voustanovljeno vladno službo - Služba Vlade RS za digi-
talno preobrazbo.
Celoten povzetek 315. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

317. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 317. dopisni seji izdala spremembo 
Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko 
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19 in sprejela tri sklepe o podaljšanju že vel-
javnih ukrepov za izvajalce socialno varstvenih storitev 
institucionalno varstvo. Prav tako pa je Vlada RS 
sprejela tudi Strategijo digitalne transformacije gos-
podarstva, ki je del reformnih ukrepov v okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost.

Odlok o spremembi Odloka o izjemah od 
karantene na domu po visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19
Odlok določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma 
se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

•	 je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proiz-
vajalca Biontech/Pfizerali cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna,

•	 je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o 
pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, 
ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezul-
tata testa PCR minilo manj kot 45 dni,

•	 je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom 
o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 
desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom 
cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva 
Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, 
cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya 
National Centre of Epidemiology and Microbiology, 
cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, 
cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, 
cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum 
Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin 
proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombi-
nacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek ce-
piva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson 
in Johnson/Janssen-Cilag.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 
98. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi po-
sledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZNUPZ) v 98. 
členu določa, da se izvajalcem socialnovarstvenih storitev 
institucionalno varstvo za obdobje od 1. septembra 2020 
do 31. decembra 2021 iz proračuna Republike Slovenije 
povrnejo stroški, ki so nastali zaradi  vzpostavitve rdeče 
cone pri izvajalcu. 
Vlada	Republike	Slovenije	ukrep	podaljšuje	do	30.	 junija	
2022.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov 
iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo po-
sledic COVID-19 v 83. členu določa, da se iz proračuna 
Republike Slovenije, za obdobje od 1. junija 2020 do 31. 
decembra 2021 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje 
zunanje nastanitve uporabnikov, ki imajo potrjeno okužbo 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/vlada-rs-izdala-uredbo-o-metodologiji-za-dolocitev-razvitosti-obcin-za-leti-2022-in-2023/
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s COVID-19, kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih 
kapacitet in kritje najema dodatnih prostorov. Vlada RS 
lahko ta ukrep podaljša s sklepom, ki se objavi v Uradnem 
listu RS, za največ šest mesecev.
Vlada	Republike	Slovenije	ukrepe	podaljšuje	do	30.	junija	
2022.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov 
iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 v 87. členu, določa, da v primeru potrditve 
okužbe s SARS-CoV-2 v socialno varstvenem zavodu, 
lahko za izvajanje ukrepov omejevanja COVID-19 zaradi 
varovanja javnega zdravja oziroma pravic drugih, direktor 
socialno varstvenega zavoda s sklepom omeji stike stanov-
alcev in zapuščanje zavodskega območja, če z drugimi 
možnimi ukrepi ni mogoče doseči namena iz tega člena. 
Direktor o sprejemu sklepa obvesti stanovalce in zaposlene. 
Omejitev se lahko odredi le za čas in v obsegu, ki je nujno 
potreben za zagotovitev njenega namena.
Vlada	RS	ukrep	podaljšuje	do	30.	junija	2022.

Strategija digitalne transformacije 
gospodarstva 
Strategija digitalne transformacije gospodarstva je del 
reformnih ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in 
odpornost, in sicer v okviru komponente Digitalne 
transformacije podjetij. Strategija je obenem pomemben 
mejnik za dosego ciljev iz omenjenega Načrta za okrevanje 
in odpornost.
Naslavlja tri glavna oziroma prednostna področja: 
•	 napredne digitalne tehnologije, ki sploh omogočajo 

digitalno transformacijo gospodarstva; 
•	 učinkovit ekosistem za konkurenčno gospodarstvo; 
•	 odprta in trajnostna družba kot osnova za rast digitalne 

ekonomije. 
Celoten povzetek 317. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

318. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 318. dopisni seji izdala Odlok o spre-
membah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev 
vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 

obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Odlok o 
spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih 
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19 ter sklep o določitvi trajanja 
karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19
Z Odlokom se spreminja pogoj testiranosti za vstop v 
Slovenijo brez karantene, in sicer se skrajšuje veljavnost 
testa PCR na 48 ur od odvzema brisa in hitrega an-
tigenskega testa na 24 ur od odvzema brisa (kot to že 
velja za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali 
prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Sloveniji). 
Pogoja cepljenja in prebolelosti se ne spreminjata.
Skrajšuje se tudi trajanje karantene na domu z deset 
na sedem dni.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19
Odlok določa, da je uporaba javnega prevoza potnikov 
dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o iz-
polnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in 
ob uporabi zaščitne maske.
Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih 
prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih 
prevozih, je število potnikov omejeno na število regis-
triranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od 
voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom.
V javnem prevozu oseb v železniškem prometu je 
število potnikov omejeno na število sedišč.
Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih 
prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo 
z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg 
vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer 
mora biti sedež desno od voznika prost.

Sklep o določitvi trajanja karantene na domu 
pri nalezljivi bolezni COVID-19
S Sklepom se določa čas trajanja karantene na domu pri 
nalezljivi bolezni COVID-19, in sicer to obdobje traja 
sedem dni. 
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Celoten povzetek 318. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.

320. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 320. dopisni seji sprejela spremembo Odloka 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi 
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v 
Slovenijo napotena v karanteno na domu, le te ne more 
več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR.
Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na 
sedem dni je črtana možnost predčasne prekinitve karan-
tene z negativnim testom PCR. Oseba, ki jo policija ob 
vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, karantene 
ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR 
in traja polnih sedem dni.

321. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na današnji 321. dopisni seji izdala novelo 
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obv-
ladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in 
novelo Odloka izjemah od karantene na domu po vi-
soko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19 
Odlok jasneje določa izjemo od temeljne določbe (ki 
predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let ni treba 
izpolnjevati pogoja PCT), in sicer gre za izjemo iz 8. 
člena odloka, ki določa, da morajo učenci opravljati testi-
ranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe vzgojno-
izobraževalnega programa, ali pa gre za testiranje s testi 
HAG za samotestiranje, na podlagi katerega se za učence 
uveljavi izjema od karantene na domu v skladu s predpisom 
o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku 
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, pri čemer se 
navedeno samotestiranje šteje tudi za izpolnjevanje pogoja 
PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in 
pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.
Z dopolnitvijo šestega odstavka 8. člena se določa izjema 
glede pogostnosti testiranja s testom HAG za samotestiranje 

za tiste učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja 
odraslih iz 8. člena odloka, ki se morajo vsakodnevno pre-
sejalno testirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega 
stika namesto napotitve v karanteno na domu v skladu 
z odlokom, ki ureja izjeme od karantene na domu po 
visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni 
COVID-19.
Določa se pravica do nabave 20 testov HAG za samot-
estiranje na mesec.
V dopolnjenem devetem odstavku 8. člena se določa, da 
osebam iz 8. člena ni treba opravljati vsakodnevnega samo-
testiranja namesto napotitve v karanteno na domu v skladu 
z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, če izpolnjujejo 
pogoj prebolevnosti iz druge alineje 2. člena oziroma pogoj 
prebolevosti v kombinaciji s cepljenjem iz tretje alineje 2. 
člena odloka, ki ureja izjeme od karantene, ali predložijo 
dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši 
od 24 ur od odvzema brisa, s čimer izkazujejo izpolnjen 
pogoj testiranja za uporabnika storitev, udeleženca ali 
prisotnega pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki 
Sloveniji iz prve alineje drugega odstavka 3. člena tega 
odloka.
Drugi odstavek 14.a in drugi odstavek 14.b člena se 
spreminjata z namenom poenotenja zapisa, in sicer 
tako, da se splošno določi, da mora uporabnik žičniških 
naprav in javnega prevoza potnikov predložiti dokazilo o 
izpolnjevanju pogoja PCT. V tretjem in četrtem odstavku 
14.b člena se ureja še pogoj registriranih sedežev v javnem 
prevozu potnikov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izjemah od karantene na domu po visoko 
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive 
bolezni COVID-19
Odlok se spreminja tako, da se dodaja nove izjeme, ko 
osebam kljub visokorizičnemu stiku s povzročiteljem 
nalezljive bolezni COVID-19 ni treba v karanteno.
Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je 
z 12. januarjem 2022 Odlok spremenil tako, da izjema 
od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki 
so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi 
v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in 
izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni 
od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 
vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim an-
tigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na 

http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/vlada-dolocila-spremembo-trajanja-karantene-in-spremembe-uporabe-javnega-potniskega-prometa/
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SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno 
masko tipa FFP2 ter za predšolske otroke, učence, dijake, 
študente in udeležence izobraževanja odraslih, v primeru, 
da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri 
izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti.
Našteti se morajo prav tako vsakodnevno samotestirati 
v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika, razen v 
primeru, da je prišlo do večjega števila okužb v posamez-
nem oddelku.

10  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

93. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 93. izredni 
seji, ki je potekala 13. 1. 2022 sprejeli Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja ter Zakon o dopolnitvi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-3C)
Državni zbor RS je s 43 glasovi za in 11 proti sprejel 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 
naročanju, katerega namen je, da se na področju nabav 
v zdravstvu doseže znižanje cen in omogoči izenačitev 
nabavnih cen v javnih zavodih na vseh ravneh. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o posebnih pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja (ZPMIMVI-B)
Državni zbor RS je s 44 glasovi za in s 33 proti sprejel 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja. To na novo določa raven 
znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih 
in šolah z italijanskim učnim jezikom, za učitelje pa še 
dodaten preizkus znanja.

Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L)
Državni zbor RS je s z 81 glasovi za in nobenim proti 
sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki določa, da se bodo pokoj-
nine, uveljavljene do konca leta 2010, dodatno uskladile 
za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7 
odstotka, vse preostale pa za odstotek. 
Celoten povzetek 93. izredne 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=CDE4ACCA7C27B365C12587C7002B01BE
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=CDE4ACCA7C27B365C12587C7002B01BE
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94. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 94. 
izredni seji, ki je potekala 26. 1. 2022 sprejeli novelo 
Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o delovnih razmerjih (ZZUPER)
Poslanke in poslanci so z 45 glasovi za in 21 proti sprejeli 
novelo Zakona o delovnih razmerjih, ki se spreminja 
svojem 137. členu (nadomestila plače).
S spremembo zakona se skrajšuje obdobje nadomestila za 
bolezen oz. poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca 
iz sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z 
dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem 
letu, na 20 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar 
največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu. Sprememba 
ne velja v primeru odsotnosti zaradi poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni.    

Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-U)
Poslanke in poslanci so z 45 glasovi za in 22 proti sprejeli 
Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, s katerim se dopolnjuje 29. 
člen zakona (nadomestila med začasno odsotnostjo z dela).
Zaradi sprememb 137. člena Zakona o delovnih razmerjih 
je bilo treba spremeniti tudi Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. S spremembo zakona se 
skrajšuje obdobje nadomestila za bolezen oz. poškodbo, 
ki se izplačuje v breme delodajalca iz sedanjih 30 na 20 
delovnih dni za posamezno odsotnost z dela. Tako bo sedaj 
nadomestilo za bolniško odsotnost od 21. dne dalje prevzel 
ZZZS.
Sprememba ne posega v obdobje plačila nadomestila v 
breme delodajalca v primeru odsotnosti zaradi poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni.     

11  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

REDNE SEJE DRŽAVNEGA SVETA RS

47. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS
Državni svet RS je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 
26. 1. 2022, podprl predlagane spremembe Zakona o 
kmetijskih zemljiščih in podal dve zakonodajni inicia-
tivi glede dodatnega državnega praznika in dopolnitvah 
Zakona o Prešernovi nagradi. Slednja ni bila potrjena. 
Državni svetniki pa so podali kar nekaj pobud in pred-
logov pristojnim ministrstvom in vladnim službam.

Spremembe in dopolnitve Zakona o 
kmetijskih zemljiščih 
Državni svetniki so s 14 glasovi za podprli predlagane 
spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki ga je v obravnavo predložila Vlada. Kljub temu pa 
Državni svet ugotavlja, da morajo biti spremembe uskla-
jene med vsemi deležniki, te pa slediti ciljem zakona, kot 
je ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter 
povečevanje obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, 
trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo, ohranjanje krajine 
ter ohranjanje in razvoj podeželja.
Državni svetniki so tudi opozorili, da so kmetijska zemljišča 
v primerjavi z gozdom premalo zaščitena, kar se odraža tudi 
pri zahtevnih postopkih spreminjanja namembnosti gozda 
nazaj v kmetijska zemljišča, kar so prvotno bila, na drugi 
strani pa se sprememba zaraščenega kmetijskega zemljišča 
v gozd izvaja avtomatsko, kar je nujno treba spremeniti.

Predlog dopolnitve Zakona o praznikih in 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
Državni svetniki so podali tudi zakonodajno iniciativo za 
dopolnitev Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v 
Republiki Sloveniji. Predlagajo, da se med praznike uvrsti 
še dan slovenske demokracije, ki bi ga obeleževali 12. maja, 
in sicer po 12. maju 1988, ko je v Unionski dvorani nastalo 
prvo demokratično politično gibanje od začetka druge 
svetovne vojne na Slovenskem – Slovenska kmečka zveza 
(SKZ).

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=5B96DFC57F4756F8C12587D100389F6C
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-lHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=sej&uid=5B96DFC57F4756F8C12587D100389F6C
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Druge pobude in predlogi državnih 
svetnikov
Državni svetniki so obravnavali tudi 15 pobud in vprašanj 
državnih svetnic in svetnikov, med drugim so predlagali:
•	 Podaljšanje obdobja za overjanje vodomerov

Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je bil podan predlog podaljšanja obdobja za 
overjanje vodomerov s 5 na 8 let. Iz prakse namreč izhaja, 
da ni dejanske potrebe po menjavi oziroma umerjanju 
vodomerov vsakih 5 let, saj je to obdobje prekratko glede 
na življenjsko dobo in tehnično delovanje vodomerov. Tudi 
stroka je ugotovila, da je menjava vodomerov, ki še vedno 
nudijo razumno točne meritve, porabna in nesmiselna.
•	 Javni pozivi in razpis občin za sofinanciranje 

vlaganj v javno kulturno infrastrukturo
Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za kulturo je bil 
podan predlog, da pri javnih pozivih in razpisih občinam 
za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo 
kot izpolnjen pogoj lastništva javne infrastrukture, poleg 
lastništva občine, upošteva tudi lastništvo krajevnih ozi-
roma četrtnih skupnosti. Prav te so lahko lastnice določene 
infrastrukture (športne, turistične, komunalne …), kar bi 
občinam onemogočalo uspešno prijavo na javne pozive. 
Krajevne skupnosti se na takšne pozive sploh ne morejo 
prijaviti, občine pa tudi ne, saj formalno niso lastnice javne 
infrastrukture. Zato bi bilo treba ta izločitveni pogoj čim 
prej odpraviti.
•	 Sprememba Uredbe o načrtu upravljanja voda za 

vodni območji Donave in Jadranskega morja
Vladi RS je bil podan predlog spremembe Uredbeo o 
načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in 
Jadranskega morja tako, da se v 5. členu preneha upora-
bljati peti odstavek. Ta določa, kdaj se lahko podeli vodne 
pravice za rabo vode za proizvodnje električne energije. 
Pobudnik meni, da je prepoved posebne rabe vode za 
proizvodnjo električne energije na manjših vodotokih 
družbeno škodljiva, nestrokovna, nepravična do lastnikov 
obstoječih malih hidroelektrarn, izključujoča za poten-
cialne nove naložbe v obnovljive vire energije (OVE) ter 
nerazumljiva z vidika zavez Slovenije glede zmanjšanja 
toplogrednih plinov.
Celoten povzetek 47. redne seje Državnega sveta RS je 
na voljo TU.

IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA SVETA RS

29. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
REPUBLIKE SLOVENIJE
Državni svet RS je na 29. izredni seji, ki je potekala 19. 
1. 2022 izglasoval veto na novelo zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja. Zahteva za ponovno 
odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
je bila obravnavana na predlog Komisije za kulturo, 
znanost, šolstvo in šport obravnavali zahtevo za ponov-
no odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.  
Predlog odložilnega veta je podprla večina prisotnih 
državnih svetnic in svetnikov, in sicer 23.
Državni zbor je 13. januarja 2022 sprejel Zakon o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah itali-
janske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (ZPIMVI-B), ki sta ga po skrajšanem 
postopku v obravnavo predložila poslanca Državnega zbora 
Ferenc Horváth in Felice Žiža. Komisija Državnega sveta 
za kulturo, znanost, šolstvo in šport predloga zakona ni 
podprla, saj se z zakonom zvišuje predpisana raven znanja 
italijanskega jezika za strokovne, administrativne, tehnične, 
računovodske in druge delavce na vzgojno-izobraževalnih 
zavodih z italijanskim učnim jezikom in način njenega 
preverjanja. Po novemu zakonu preizkus znanja italijan-
skega jezika na ravni C1, kot jo določa Skupni jezikovni 
okvir Sveta Evrope (SEJO), ne zadostuje več, zato zakon 
uveljavlja znanje italijanskega jezika kot maternega jezika. 
Z zakonom se raven znanja italijanskega jezika zvišuje tudi 
za učitelje, ki poučujejo slovenski jezik in tuje jezike.
Državni svet poudarja, da je znanje jezika na ravni C1 
povsem primerno v poklicne, učne in akademske namene 
ter ugotavlja, da gre za hudo zaostritev jezikovne kompe-
tence pri učiteljih, ki pri pouku ne uporabljajo učnega 
jezika vzgojno-izobraževalnega zavoda, in to v obdobju 
vedno izrazitejšega pomanjkanja kadra na področju vzgoje 
in izobraževanja.
V 2. členu ZPIMVI-B je s spremembo in dopolnitvijo 15. 
člena ZPIMVI predvidena uvedba preizkusa znanja itali-
janskega jezika kot maternega jezika. Materni jezik posa-
meznika opredeljuje kot domačega govorca, zato preizkusi 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_DRZAVNI_SVET/47._REDNA_SEJA_DS_RS_26.1._2022.pdf
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znanja za materinščino ne obstajajo po nobeni priznani 
metodologiji, pogoj dodatnega usposabljanja za tiste, ki 
ne izpolnjujejo predpisane izobrazbe, pa ureja že Zakon 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Državni svet obenem ugotavlja, da bi se moral veljavni 
ZPIMVI začeti uporabljati že s 1. septembra 2018, vendar 
je šele marca 2021 pristojno ministrstvo doseglo soglasje 
predstavnikov madžarske narodne skupnosti glede uskla-
jenosti pravil za uresničitev zakona, iz italijanske narodne 
skupnosti pa tega soglasja ni bilo.
Celoten povzetek 29. izredne seje Državnega sveta RS je 
na voljo TU.

12  NOVICE ZDRUŽENJA

PRIČETEK UPORABE NOVELE ZAKONA 
O JAVNEM NAROČANJU (ZNJ-3)
S 1. 1. 2022 se je pričela uporabljati novela Zakona o 
javnem naročanju (ZJN-3), ki med drugim spodbuja lo-
kalno in regionalno gospodarstvo, vključno s kmetijstvom, 
uvaja pa tudi nekaj novosti in izjem, ki omogočajo večjo 
promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga.
Bistvene spremembe ZJN-3 so:
•	 dvig mejnih vrednosti za uporabo zakona na splošnem 

področju (kot veljajo že s PKP zakoni namesto 20.000 
za blago/storitve na 40.000 in za gradnje iz 40.000 
na 80.000).

•	 možnost izvedbe nacionalnega postopka NMV do EU 
pragov (do 5.350.000 eurov sedaj tudi pri gradnjah).

•	 nove izjeme, vendar le do EU pragov (naročanje hrane, 
naročanje blaga za nadaljnjo prodajo, za protokolarne 
namene v smislu promocije RS in za obvezne storitve 
revidiranja). Za te izjeme pa velja, da jih štejemo kot 
evidenčna naročila, torej poročanje o njih bo obvezno, 
pri živilih pa bo veljala tudi Uredba o zelenem javnem 
naročanju. 

•	 naročanje storitev pravnega svetovanja in zastopanja 
se umešča v sistem naročanja.

•	 povečanje transparentnosti:
 » obvezna objava celotne dokumentacije izključno na 

portalu javnih naročil (razen v delih, kjer to zaradi 
narave datotek ni mogoče),

 » objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, 
tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji 
brez predhodne objave, ki so se doslej pošiljale po 
Zakonu o splošnem upravnem postopku in niso 
bile javno objavljene.

•	 oblikovana je določba za primer morebitnega nede-
lovanja sistema za e-oddajo ponudb. Kljub morebitnim 
tehničnim težavam sistema zdaj te ne bodo ogrozile 
enakopravne obravnave ponudnikov niti izvedbe 
postopka javnega naročanja. 

•	 prožnejši je način dopuščanja popravkov oz. dopoln-
jevanja ponudb.

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-ds-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4718
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•	 urejen način dokazovanja nekaznovanosti (dopuščen 
7 mesečni starostni razpon potrdil), zaradi česar se 
razbremenjuje ponudnike.

•	 jasen zapis, da je presoja o sprejemu neobičajno nizke 
ponudbe predvsem diskrecija naročnika. 

•	 razširjen nabor prekrškov.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE 
KORUPCIJE OPOZORILA NA 
SPREMEMBE ZAKONODAJE NA 
PODROČJU OMEJITEV POSLOVANJA
Komisija za preprečevanje korupcije je na svojih spletnih 
straneh objavila obvestilo o spremembi zakonodaje na 
področju omejitev poslovanja, katero je prinesel Zakon 
o debirokratizaciji. Ta stopi v veljavo 22. januarja 2022, 
prinaša pa spremembe tudi na področju instituta omejitev 
poslovanja, saj se  manjša nabor postopkov, v katerih je 
treba pridobiti posebno izjavo po petem odstavku 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
Peti odstavek 35. člena ZIntPK določa obveznost, da 
fizične osebe oziroma pravni subjekti predložijo pisno izjavo 
o tem, da niso povezani s funkcionarjem ali z družinskim 
članom funkcionarja na način, s katerim se vzpostavijo 
omejitve poslovanja, kot to določa prvi odstavek 35. člena 
ZIntPK. Doslej so morali organi ali organizacije javnega 
sektorja to izjavo pridobiti v postopku podeljevanja konc-
esije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku 
javnega naročanja. Če postopek javnega naročanja ni bil 
izveden, pa so morali to izjavo pridobiti pred sklenitvijo 
pogodbe.
V t. i. evidenčnih postopkih izjava sedaj ne bo več 
potrebna. Namreč Zakon o debirokratizaciji je določbo 
petega odstavka 35. člena ZIntPK spremenil tako, da v 
t. i. evidenčnih postopkih (npr. nabava blaga, storitev ali 
gradnja pod mejnim pragom za uporabo Zakona o javnem 
naročanju) te izjave ni treba pridobiti, tudi če se tak posel 
zaključi s pogodbo.
Kljub temu pa tudi v teh primerih še vedno veljajo določbe 
glede omejitev poslovanja, ne glede na vrednost posla in 
ne glede na to, na kakšen način je bil posel sklenjen.
Namen pisne izjave je dvojen. Tako gre na eni strani 
za dodatno možnost nadzora nastanka okoliščin nasprotja 
interesov za organ oziroma organizacijo javnega sektorja, 
na drugi strani pa gre tudi za dodatno varovalko pred 

kršitvami določb glede omejitev poslovanja, v primerih ko 
funkcionar organa, pri katerem opravlja funkcijo, ni ob-
vestil o subjektih, s katerimi je on sam ali njegov družinski 
član povezan na način, s katerim se vzpostavijo omejitve 
poslovanja.
Področje omejitev poslovanja se nanaša na tiste organe 
in organizacije javnega sektorja, kjer opravljajo funkcijo 
funkcionarji, zato pridobivanje pisne izjave skladno s petim 
odstavkom 35. člena ZIntPK ne velja za javne zavode, 
javne agencije oziroma tiste subjekte javnega sektorja, ki 
nimajo funkcionarjev.

PRIROČNIKI IN VIDEO PREDAVANJA NA 
SPLETNI STRANI INFORMACIJSKEGA 
POOBLAŠČENCA
Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca so na voljo 
priročniki:
•	 o varstvu osebnih podatkov za najstnike - »Moji podatki, 

moja stvar«,
•	 za delovno aktivne - »Kako so moji podatki varovani v 

delovnem razmerju?«,
•	 za starejše - »Vi odločate o svojih podatkih«.

Poleg tega so tematike iz priročnikov podrobneje predstav-
ljene tudi v video predavanjih, ki so dostopna TU.

Priročnike in video predavanja je Informacijski 
pooblaščenec pripravil v okviru EU projekta iDecide, 
katerega namen je dvigovanje zavedanja o varstvu os-
ebnih podatkov, predvsem med mlajšimi, starejšimi in 
delovno aktivnimi. Splošna uredba o varstvu podatkov 
je namreč za velik krog organizacij, ki obdelujejo naše 
osebne podatke, povečala obseg njihovih obveznosti in 
nalog, hkrati pa je pomembno okrepila in razširila na-
bor pravic posameznikov. V okviru projekta iDecide je 
Informacijski pooblaščenec pripravil tudi izobraževalne 
seminarje, brezplačno telefonsko svetovanje in svetovanje 
preko e-pošte ter izvajal predavanja o različnih tematikah 
s področja varstva osebnih podatkov.
Vse pomembne in aktualne informacije s tega področja 
najdete na njihovi spletni strani in na spletni strani www.
upravljavec.si., ki je namenjena organizacijam, ki obdelujejo 
osebne podatke in na spletni strani www.tiodlocas.si. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0014?sop=2022-01-0014
https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/omejitve-poslovanja/
https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/omejitve-poslovanja/
https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/nasprotje-interesov/
https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/nasprotje-interesov/
https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/instituti/omejitve-poslovanja/
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_mlajsa_populacija.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_mlajsa_populacija.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_delovna_populacija.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_delovna_populacija.pdf
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/starejsa_populacija.pdf
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/projekti/idecide
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/projekti/idecide
http://www.upravljavec.si/
http://www.upravljavec.si/
http://www.tiodlocas.si/
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DOPOLNJENA SPLETNA APLIKACIJA 
UJPnet
Uprava RS za javna plačila je namestila novo verzijo spletne 
aplikacije UJPNet, in sicer so dopolnitve naslednje:
1. Zavihek Nastavitve/Podatki

V segmentu Osebni podatki je uporabniku UJPnet/
UJPnet B2B onemogočeno spreminjanje imena in pri-
imka. Uporabnik UJPnet/UJPnet B2B bo za spremembo 
imena in/ali priimka posredoval pristojni območni enoti 
UJP lastnoročno podpisan obrazec »Pooblastilo za spre-
membo podatka uporabnika UJPnet/UJPnet B2B«, ki 
je dosegljiv na spletni strani Uprave Republike Slovenije 
za javna plačila pod storitev Spletna aplikacija UJPnet/
Dokumenti.
2. Zavihek E-računi/Vnos

Na vnosni maski e-računa je dodan nov podatek »Davčna 
koda«, s katero izdajatelj v e-računu opredeli razlog 
obdavčitve. Zaradi novega podatka »Davčna koda«, ki 
je dodan pri podatku o davčni stopnji »DDV (%)«, se 
nekoliko spremeni način vnosa podatkov o davčni stopnji, 
obrnjeni davčni obveznosti in pavšalnem nadomestilu 
(8%). Podatek o davčni kodi se izbere iz spustnega sez-
nama. Izbira vrednosti podatka o davčni kodi in podatka 
o davčni stopnji pa je možna glede na status izdajatelja 
(identificiran za namene DDV/ni identificiran za namene 
DDV) in izbrano davčno stopnjo.
Spustni seznam vsebuje naslednje davčne kode:

S  Standardna stopnja
E  Oproščeno davka
AE  Obrnjena davčna obveznost
G  Artikel za prost izvoz, davek ni obračunan
K  Oproščeno plačila DDV od prodaje blaga in 
storitev znotraj Skupnosti
L   Splošni posredni davek Kanarskih otokov
M   Davek na proizvodnjo, storitve in uvoz v Ceuti 
in Melilli
O  Storitve zunaj obsega sistema DDV
Z  Blago z ničelno stopnjo 

Na spletni strani Centra za ePoslovanje Slovenije je obja-
vljeno podrobno pojasnilo o uporabi davčnih kod v e-računih 
e-SLOG 2.0.

MESEČNI INFORMATOR VIZIJA 
KOHEZIJA
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
je pripravila novo številko mesečnega e-informatorja Vizija 
Kohezija. 
V e-informatorju so na voljo informacije o novih in 
aktualnih javnih razpisov ter najnovejše informacije o 
odobrenih evropskih sredstvih v mesecu januarju. Tako 
je bilo med drugim odobreno evropsko sofinanciranje 
za ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana, sredstva so 
namenili tudi krepitvi odpornosti slovenskega turizma ter 
vzhodni obvoznici v Ravnah na Koroškem.
Vizija kohezija je na voljo TU.

https://epos.si/novice/pojasnilo-o-uporabi-dav�nih-kod-v-e-ra�unih-e-slog-2-0
https://epos.si/novice/pojasnilo-o-uporabi-dav�nih-kod-v-e-ra�unih-e-slog-2-0
https://evropskasredstva.si/app/uploads/2022/01/Vizija-kohezija_januar-2022.pdf
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13  KORISTNE INFORMACIJE

VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO OD 1. 
1. 2022 DO 30. 6. 2022
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo 
o Količniku rasti cen prehrambnih izdelkov in podatek 
o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra 
preteklega leta glede na december predpreteklega leta.
V dopisu so prav tako navedeni  zneski regresa za prehrano 
med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za 
službena pot. 
Celotno obvestilo je na voljo TU.

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA 
LETI 2022 IN 2023
Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 določilo 
koeficiente razvitosti občin. 
Na podlagi koeficientov pa je določen tudi odstotek so-
financiranja investicij iz državnega proračuna (24. člen 
ZFO-1).
Tabela s koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 
je na voljo TU.

SPOROČANJE STATISTIČNH 
PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA 
EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021
Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi 
s sporočanjem statističnih podatkov in objave seznama 
evidenčnih naročil za leto 2021.
Naročnik mora, v skladu z javnonaročniško zakonodajo do 
zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične 
podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem 
letu.
Prav tako do zadnjega dne februarja tekočega leta (za 
preteklo leto) mora naročnik na portalu javnih naročil 
objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil. Seznam 
mora zajemati podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila 
oddana na splošnem in infrastrukturnem področju in kat-
erih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR 

in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena 
ZJN-3 (v letu 2021 spremenjena v skladu z 90. členom 
ZIUZEOP oziroma 5. členom ZZUOOP). V ta namen 
so bile na portalu javnih naročil zagotovljene potrebne 
funkcionalnosti za sporočanje statističnih podatkov in ob-
javljanje seznamov evidenčnih naročil (zavihek »Evidenčna 
naročila«), oddanih v letu 2021.
Naročniki morajo, v skladu z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je 
začel veljati 1. januarja 2022, na portalu javnih naročil 
obvezno objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil.
Pristojni še opozarjajo naj naročniki ne spregledajo, da v 
skladu z ZJN-3B za evidenčna naročila poleg naročil, 
katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega 
odstavka 21. člena ZJN-3 štejejo tudi naročila, ki se 
oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim 
odstavkom 73. člena ZJN-3.
Navodila za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih 
naročilih in objavo seznama določenih evidenčnih naročil 
na portalu javnih naročil so na voljo TU. 
V kolikor potrebujete še kašne informacije ali pomoč, so 
kontaktni podatki na voljo TU.

UVELJAVITEV NOVEGA REK OBRAZCA 
PRESTAVLJENA NA 1. SEPTEMBER 
2022
Finančna uprava RS (FURS) je v lanskem letu začela 
s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjenih več 
obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in 
PNiPD) in obrazec ZAP/M, hkrati pa bo uveden enoten 
REK-O obrazec. Poenostavitve bodo uvedene tudi na 
področju predlaganja popravkov REK obrazcev in pred-
laganja obrazcev na podlagi samoprijave.
Predvideno je bilo, da se nov REK obrazec uveljavi s 1. 
aprilom 2022, sedaj pa se to prestavlja na 1. september 
2022. Razlogi za to pa so: 
•	 gre za vzpostavitev kompleksnega obrazca, kjer bomo 

4 različne obstoječe REK obrazce združili v enega.
•	 z dopolnitvijo individualnega dela novega REK ob-

razca bo omogočena ukinitev ZAP/M obrazca.
•	 na novem obrazcu se bo poročalo več kot 70 vrst 

dohodkov točneje 76, kar predstavlja 76 različnih 
vrst izračunov.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/POJASNILA_MINISTRSTEV/100-1-2022_OBVESTILO_povracila_REGRES_ZA_PREHRANO_IN_OSTALO_512022.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4389/uredba-o-metodologiji-za-dolocitev-razvitosti-obcin-za-leti-2022-in-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-4389/uredba-o-metodologiji-za-dolocitev-razvitosti-obcin-za-leti-2022-in-2023
https://www.enarocanje.si/EvidencnaNarocila/Navodila_statistika_evidencna_v2-5_december_2021_objava.docx
https://www.enarocanje.si/Kontakt/


31

Januar 2022

•	 na novo bodo določena pravila za vsako vrsto dohodka 
(76) posebej.

•	 želim se zagotoviti potreben čas za izdelavo učinkovite 
informacijske podpore.

•	 upoštevamo dejstvo, da se novi REK obrazec uvede 
po letnih dopustih.

•	 vsem uporabnikom, tako gospodarstvu kot tudi 
javnem sektorju se želim zagotoviti dovolj časa za 
prilagoditev informacijske podpore in za priprave na 
uvedbo.

Na FURS so se prenove REK obrazce lotili celovito, in sicer 
bodo uvedli enoten REK-O obrazec, ki bo poenostavljen 
in bo, upoštevajoč izbrano vrsto dohodka, omogočal 
avtomatičen izračun obračunanih obveznosti in obveznosti 
za plačilo ter izračun skupnih zneskov terjatev za davčno 
knjigovodstvo na eDavkih.
Poenostavitve se nanašajo tudi na način predložitve po-
pravkov predloženih REK obrazcev, in sicer tako da se 
zmanjša število možnih vrst popravkov. To pomeni, da   
davčni zavezanec v primeru popravljanja podatkov uporabi 
enotno vrsto dokumenta »Popravek«. V okviru popravljan-
ja predloženih podatkov se bodo lahko popravljali podatki 
na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez 
popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh 
ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.
V okviru prenove REK se poenostavlja tudi oddaja obrazca 
v primeru samoprijave. V primeru, ko bo davčni zavezanec 
označil, da obrazec oddaja na podlagi samoprijave, se bo 
REK-O obrazec avtomatično dopolnil z obrazcem samo-
prijave. To pa pomeni, da ločeno predlaganje podatkov za 
potrebe samoprijave ne bo več potrebno.
Osnutek REK obrazca je na voljo TU.
Za lažjo prilagoditev informacijskih sistemov pri zavezan-
cih bodo 5.2.2022 objavili na testnem portalu eDavki 
XML obrazec za izplačilo plače in omogočili zavezan-
cem testiranje. V nadaljevanju bodo postopoma objavili 
tudi ostale vrste dohodkov.

PRIROČNIK ZA PRIPRAVO 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE
Ministrstvo za finance je pripravilo Priročnik za pripravo 
zaključnega računa proračuna občine, katerega namen je 
pomoč občinam pri pripravi zaključnega računa proračuna 

občine, finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 
proračuna občine, letnih poročil za proračun, neposredne 
in posredne uporabnike proračuna občine in premoženjske 
bilance.
Občine morajo po koncu proračunskega leta, ki je pri 
njih enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune 
svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vse-
bino in postopke priprave v skladu s predpisi s področja 
javnih financ. V skladu s predpisi s področja javnega 
računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.
Vzorec zaključnega računa proračuna občine je priloga 
Priročnika in oba sta na voljo TU.
Občine zaključne račune pošljete na elektronski naslov: 
obcine-zakljucniracunproracuna.mf@gov.si

SPREMEMBE V INFORMACIJSKEM 
SISTEMU KATASTER NEPREMIČNIN
Geodetska uprava RS skladno z uvedbo Zakona o katastru 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) prenavlja infor-
macijski sistem za vodenje podatkov o nepremičninah, 
registra prostorskih enot in državne meje.
Več informacij je na voljo TU. 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2021/REK-O-obrazec.pdf
https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/
mailto:obcine-zakljucniracunproracuna.mf@gov.si
https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Aktualno/KN_2022_obvescanje/GU_DO2_UPO_OBVESTILO.docx
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14  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

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

občinam -C1– od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. 
do porabe sredstev

2. Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno 
preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev 
njegove odpornosti – rok 10. 2. 2022

3. 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje 
dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine -  rok 
14. 2. 2022 do 15.00

4. »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravst-
venega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 
2023« – rok 18. 2. 2022 do 15.30

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

6. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših pro-
gramov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022 - rok 
30. 4. 2022 

7. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni pre-
hod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: 
Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo 
in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: 
»Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj 
kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - do 31. 12. 2023

8. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni 
prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, 
podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja 
z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: 
»Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 
PE« (C1 K3 IH) - do 31. 12. 2023

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

15  EU NOVICE

EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE
Naziv evropske prestolnice kulture so s 1. januarjem 2022 
za eno leto prejela tri evropska mesta: Esch-sur-Alzette 
(Luksemburg), Kaunas (Litva) in Novi Sad (Srbija).
evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, 
izobraževanje in mlade Marija Gabriel je pojasnila, da 
»pobuda	 za	 evropsko	 prestolnico	 kulture	 izpostavlja	 po-
men	 kulture	 pri	 spodbujanju	 vrednot,	 na	 katerih	 temelji	
Evropska	unija:	raznolikost,	solidarnost,	spoštovanje,	strpnost	
in	odprtost.	Uspešna	prestolnica	kulture	je	prestolnica,	ki	je	
odprta	za	svet	in	ponazarja	pripravljenost	Unije,	da	kulturo	
predstavlja	kot	gonilo	miru	in	medsebojnega	razumevanja.«	
Več informacij je na voljo TU.

20 OBLETNICA EVRA
1. januarja 2002 je dvanajst držav članic EU svoje nacio-
nalne bankovce in kovance zamenjalo za evro. Danes evro 
uporablja več kot 340 milijonov ljudi v 19 državah EU, 
pri čemer je v obtoku 27,6 milijarde evrskih bankovcev 
v vrednosti približno 1500 milijard evrov. Evro je tre-
nutno druga najpogosteje uporabljana valuta na svetu za 
ameriškim dolarjem.
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKE PRESTOLNICE 
VKLJUČEVANJA IN RAZNOLIKOSTI
Evropska unija bo letos prvič imenovala evropske prestol-
nice vključevanja in raznolikosti. Vloge je mogoče oddati 
do 15. februarja 2022 na tem spletišču.
Pobuda za naziv evropske prestolnice vključevanja in 
raznolikosti je del okvira za enakost in je vključena v 
akcijski načrt EU za boj proti rasizmu. 
Za nagrado se lahko potegujejo vsi lokalni organi, vključno 
z mesti in regijami držav EU. Prijavijo lahko različne 
izobraževalne ali kulturne projekte, pobude za izboljšanje 
splošne infrastrukture ali druge ukrepe za spodbujanje 
raznolikega in vključujočega okolja za vse državljane in 
državljanke. Letos bo podeljena tudi posebna nagrada 
za spodbujanje vključevanja Romov. Slovesna podelitev 
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bo potekala 28. aprila 2022. Nagrada pomeni priznanje 
lokalnim organom za inovativni pristop k izboljšanju stanja 
in izkušenj posebnih skupin, ki so pogosto izpostavljene 
diskriminaciji. 
Več informacij je na voljo TU.

RAZPISI V OKVIRU INSTRUMENTA ZA 
POVEZOVANJE EVROPE - DIGITALNO
Evropska komisija je objavila prve razpise v okviru 
Instrumenta za povezovanje Evrope – Digitalno. Sredstva 
v višini 258 milijonov evrov bodo namenjena izboljšanju 
infrastrukture za digitalno povezljivost, zlasti gigabitnih 
omrežij in omrežji 5G v EU, kar bo prispevalo k digitalni 
preobrazbi Evrope. 
Komisija bo sofinancirala ukrepe za nadgradnjo glavnih 
prometnih povezav in ključnih storitev v lokalnih skup-
nostih z omrežjem 5G. Podprla bo tudi hrbtenična omrežja 
za vseevropsko zvezo oblakov in ključno infrastrukturo 
za globalno povezljivost, kot so podvodni kabli. Podpora 
bo prav tako namenjena pripravljalnim ukrepom za vz-
postavitev delujočih digitalnih platform za prometno in 
energetsko infrastrukturo v EU. 
Komisija je decembra 2021 sprejela prvi delovni program 
za digitalni del Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE 
Digitalno), ki vključuje ukrepe v vrednosti več kot milijardo 
evrov za obdobje 2021–2023. Druga generacija digitalnega 
dela Instrumenta za povezovanje Evrope nadgrajuje prvega, 
ki je podprl čezmejne digitalne infrastrukture in storitve 
ter brezplačni internetni dostop za lokalne skupnosti prek 
pobude WiFi4EU.

Več informacij je na voljo TU.

UKREPI ZA BOLJ ZDRAVO PITNO 
VODO V EU
Evropska komisija je sprejela nove ukrepe za zagotovitev 
bolj zdrave pitne vode v EU. Države EU bodo morale 
natančneje spremljati morebitno vsebnost dveh endokrinih 
motilcev, in sicer beta-estradiola in nonilfenola. 
Države članice morajo do 12. januarja 2023 vzpostaviti 
mehanizme za spremljanje v celotni verigi oskrbe z vodo, 
v primeru prekoračitve vrednosti pa bodo morale ustrezno 
ukrepati. Komisija bo na seznam potencialno nevarnih 
snovi za ljudi, kot so endokrini motilci, farmacevtski 

izdelki ali plastika, po potrebi dodajala nove snovi. Novi 
mehanizem bo prispeval k doseganju ciljev strategije EU za 
kemikalije ter akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje, 
da v okolju ne bi bilo strupov. 
Več informacij je na voljo TU.

JAVNA POSVETOVANJA V 
ENERGETSKEM SEKTORJU 
Evropska komisija je začela tri javna posvetovanja v ener-
getskem sektorju, in sicer o sončni energiji v EU, postop-
kih izdajanja dovoljenj za projekte na področju energije 
iz obnovljivih virov ter postopkih izdajanja dovoljenj in 
pogodbah o nakupu električne energije. Rok za oddajo 
mnenj je 12. april 2022. 
Komisija bo rezultate posvetovanj upoštevala pri pripravi 
ukrepov za uresničevanje evropskega zelenega dogovora 
in zmanjšanje emisij v Evropi za vsaj 55 % do leta 2030. 
Prispevki bodo prav tako prispevali k doseganju 40-odstot-
nega deleža obnovljivih virov v EU do leta 2030. 
Več informacij je na voljo TU.

PRILAGODITVE NAČINA 
OBRAČUNAVANJA IN POBIRANJA DDV
Evropska komisija je začela javno posvetovanje na temo 
prilagoditve načina obračunavanja in pobiranja davka na 
dodano vrednost (DDV) v vse bolj digitalnem okolju. 
Komisija je v svojem akcijskem načrtu za pravično in pre-
prosto obdavčitev za okrevanje iz leta 2020 napovedala, 
da bo predstavila sveženj ukrepov za izboljšanje razmer. 
Predlogi, ki se pričakujejo letos, bodo zajemali obveznosti 
digitalnega poročanja za podjetja po vsej EU, nova pravila 
za gospodarstvo platform in enotno registracijo za podjetja 
v EU. Ti ukrepi bodo zmanjšali stroške in upravno breme 
za podjetja, hkrati pa prispevali k boju proti goljufijam na 
področju DDV.
Sodelovanje v javnem posvetovanju bo mogoče do 15. 4. 
2022, in sicer preko spletnega obrazca, ki je na voljo TU. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_22_303
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/news/zero-pollution-drinking-water-endocrine-disrupting-chemicals-new-watch-list-pollutants-2022-01-19_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekti-na-podrocju-energije-iz-obnovljivih-virov-postopki-izdajanja-dovoljenj-in-pogodbe-o-nakupu-elektricne-energije_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekti-na-podrocju-energije-iz-obnovljivih-virov-postopki-izdajanja-dovoljenj-in-pogodbe-o-nakupu-elektricne-energije_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekti-na-podrocju-energije-iz-obnovljivih-virov-postopki-izdajanja-dovoljenj-in-pogodbe-o-nakupu-elektricne-energije_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekti-na-podrocju-energije-iz-obnovljivih-virov-postopki-izdajanja-dovoljenj-in-pogodbe-o-nakupu-elektricne-energije_sl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-Projekti-na-podrocju-energije-iz-obnovljivih-virov-postopki-izdajanja-dovoljenj-in-pogodbe-o-nakupu-elektricne-energije_sl
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1,037 MILIJARDE EVROV V PET 
ČEZMEJNIH INFRASTRUKTURNIH 
PROJEKTOV
Države članice EU so konec januarja dosegle dogovor o 
predlogu Komisije za naložbo 1,037 milijarde evrov v pet 
čezmejnih infrastrukturnih projektov v okviru instrumenta 
za povezovanje Evrope za vseevropska energetska omrežja 
(IPE Energetika).
IPE Energetika bo zagotovil finančno podporo za gradnjo 
treh projektov za prenos električne energije, enega projekta 
za shranjevanje plina ter študijo o omrežjih za prenos in 
shranjevanje CO2.
Največ sredstev, 657 milijonov evrov, bo namenjenih pro-
jektu povezovalnega daljnovoda EuroAsia za izgradnjo prve 
povezave med Ciprom in evropskim elektroenergetskim 
omrežjem.
Več informacij je na voljo TU.
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