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1  UVOD

Spoštovani,
v tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili sedmo številko Mesečnega utripa v letu 2022. V tokratni izdaji 
si lahko več preberete o zelo intenzivnih aktivnostih ZOS na področju določanja višine povprečnine. Prve izračune smo 
pripravili že začetku julija, jih poslali pristojnemu ministrstvu in sorodnima združenjema predlog za čimprejšnji sklic sestanka 
za oblikovanje skupnega nastopa. Predsedstvo ZOS nadaljuje z aktivnostmi in je  oblikovalo nov predlog višine povprečnine za 
prihodnji dve leti (upoštevalo je višji odstotek predvidene inflacije za leto 2022). Za leto 2023 tako ZOS predlaga povprečnino 
v višini 766,39€ in v višini 782,43€ za leto 2024. Hkrati s tem pa je bil, zaradi vse večje draginje, oblikovan tudi predlog 
dviga povprečnine za leto 2022 v višini 736,10€ ter predlog poračuna do konca koledarskega leta. Vse izračune in obrazložitve 
bomo posredovali obema sorodnima združenjema, da skupaj najdemo enoten predlog, ki bo v korist vsem občinam v RS. 
Združenje občin Slovenije (ZOS) pri izračunih izhaja iz dejanskih stroškov občin in ne tako kot Ministrstvo za finance iz 
povprečja zadnjih štirih let. Na združenju že vrsto let opozarjamo, da se na ta način ustvarja popačena slika in zato vedno 
znova pozivamo k sistemski spremembi, ki bi omogočala izračun stroškov občin na dejanskih in ne na povprečnih stroških. 
Prav tako pa smo prepričani, da je treba v izračunih nujno upoštevati dejansko inflacijo, saj ima ta vpliv tudi na stroške občin.
Na Finančno ministrstvo smo v dveh dopisih naslovili prošnjo naj pozovejo ministrstva k posredovanju novih nalog 
občin, ki bodo imele finančne učinke na delovanje občin v prihodnjih dveh letih. Ti podatki so izjemnega pomena 
pri določitvi višine povprečnine. Ministrstvo se je odzvalo in odgovorilo, da so ministrstva pozvali in da nove izračune 
prejmemo do 15. 8. 2022. 
Poleg tega pa smo se predstavniki ZOS v mesecu juliju sestali s kar tremi ministricami in ministrom – z ministrico dr. 
Emilijo Stojmenovo Duh, mag. Sanjo Ajanović Hovnik, Ireno Šinko in dr. Aleksandrom Jevškom. 
Predsednica DZ RS je razpisala lokalne volitve. Te bodo potekale 20. 11. 2022, 23. 10. 2022 pa bomo volili novo 
predsednico oz. predsednika Republike Slovenije. 
ZOS je bil ponovno uspešen pri podajanju pripomb na predlagano zakonodajo. 14. 7. 2022 so poslanke in poslanci 
sprejeli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Zakon za zmanjšanje neenakosti 
in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. ZOS je predložil amandmaje k zakonoma 
in bil delno uspešen, saj je bilo sprejeto dopolnilo, da se v sestavo svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je 
država, dodaja možnost imenovanja predstavnika lokalne skupnosti, to je občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež.
V mesecu juniju smo za predstavnike občin in druge zainteresirane javnosti izvedli eno izobraževanje, vabimo pa vas, 
da se v jesenskih mesecihudeležitve sledečih izobraževanj:
•	 Nomotehnika	v	teoriji	in	praksi	– 20. 9. 2022

•	 Veščine	javnega	nastopanja	–	22. 9. 2022

•	 Sistematizacija	delovnih	mest	– 27. 9. 2022

•	 Izzivi	za	občine	v	okviru	Načrta	za	okrevanje	in	odpornost	ter	nove	finančne	perspektive	2021	–	2027	–	29. 9. 2022

•	 Ocenjevanje	in	napredovanje	ter	premeščanje	javnih	uslužbencev	v	lokalnih	skupnostih – 14. 10. 2022

Pripravljamo pa tudi že predloge izobraževanj za jesen in zimo. O vsem vas bomo sproti in pravočasno obveščali.
V tajništvu Združenja občin Slovenije vse aktualne informacije sproti objavljamo na spletnih straneh združenja in vas 
vabimo, da jih redno spremljate.
V tajništvu združenja pa smo vam vedno na voljo za vsa vprašanje na telefonski številki 01/230 63 32 ali na elektronskem 
naslovu info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetne dopustniške dni in prijetno branje elektronskega glasila Mesečni utrip.
                                                                                                                  Uredništvo

http://www.zdruzenjeobcin.si/
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2  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
89/2022
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

upravnem poslovanju
•	 Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere in izračunu komunalnega 
prispevka na podlagi nadomestnih podlag

•	 Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih 
za vročanje v upravnem postopku

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
92/2022
•	 Zakon o voznikih (uradno prečiščeno besedilo) 

(ZVoz-1-UPB5)
•	 Pravilnik o lokacijski informaciji

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
95/2022
•	 Uredba o določitvi cen električne energije

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
96/2022
•	 Uredba o razvrščanju objektov

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
97/2022
•	 Razpis volitev predsednika republike
•	 Razpis splošnih volitev v državni svet
•	 Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih 

volitev županov

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
98/2022
•	 Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega 

sistema
•	 Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o 

določitvi cene električne energije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
99/2022
•	 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in 

električno energijo
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 
izplačilo plač v javnem sektorju

•	 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško 
pregledne službe

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
100/2022
•	 Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 

zdravstvenega sistema (ZNUZSZS)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2236/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-upravnem-poslovanju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2236/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-upravnem-poslovanju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2177/pravilnik-o-ovojnici-vrocilnici-in-drugih-sporocilih-za-vrocanje-v-upravnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2177/pravilnik-o-ovojnici-vrocilnici-in-drugih-sporocilih-za-vrocanje-v-upravnem-postopku
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2300/pravilnik-o-lokacijski-informaciji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2384/uredba-o-dolocitvi-cen-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2391/uredba-o-razvrscanju-objektov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2456/razpis-volitev-predsednika-republike
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2457/razpis-splosnih-volitev-v-drzavni-svet
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2458/razpis-rednih-volitev-v-obcinske-svete-in-rednih-volitev-zupanov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2458/razpis-rednih-volitev-v-obcinske-svete-in-rednih-volitev-zupanov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2461/uredba-o-dolocitvi-cen-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2461/uredba-o-dolocitvi-cen-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2462/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2462/uredba-o-spremembi-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2503/uredba-o-dolocitvi-zneska-trosarine-za-energente-in-elektricno-energijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2503/uredba-o-dolocitvi-zneska-trosarine-za-energente-in-elektricno-energijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2505/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2505/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2505/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2464/pravilnik-o-pogojih-in-nacinu-opravljanja-mrlisko-pregledne-sluzbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2464/pravilnik-o-pogojih-in-nacinu-opravljanja-mrlisko-pregledne-sluzbe
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2511/zakon-o-nujnih-ukrepih-za-zagotovitev-stabilnosti-zdravstvenega-sistema-znuzszs
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2511/zakon-o-nujnih-ukrepih-za-zagotovitev-stabilnosti-zdravstvenega-sistema-znuzszs
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3  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O ZAŠČITI 
PRIJAVITELJEV
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Zakona 
o zaščiti prijaviteljev, katerega namen je celovito urediti 
področje varstva prijaviteljev kršitev predpisov.
Njegova uporaba se nanaša na področje uporabe Direktive 
2019/1937/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava 
Unije, in sicer področja javnega naročanja, finančnih sto-
ritev, produktov in trgov ter preprečevanja pranja denarja 
in financiranja terorizma, varnosti in skladnosti izdelkov, 
varnosti v prometu, varstva okolja, zaščite pred sevanjem 
in jedrske varnosti, varnosti hrane in krme, zdravja in do-
brobiti živali, javnega zdravja, varstva potrošnikov, varstva 
zasebnosti in osebnih podatkov ter varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov, pa tudi širše, za prijave ostalih 
kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Gre za krovni pristop, ki spoštuje vzpostavljene sisteme in 
nadzorne mehanizme na različnih področjih, jih nadgradi 
in dopolni, da zagotovi enako pravno varstvo prijavitelja 
kršitev, tako nacionalnih pravil kot prava EU. Predlog 
zakona določa vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih 
poti in javno razkritje kršitev. Poleg tega prepoveduje 
povračilne ukrepe ter določa zaščitne in podporne ukrepe 
za prijavitelje.
Predlog zakona ima dva vsebinsko zaokrožena dela:
•	 prvi del je namenjen opredelitvi treh možnosti, ki jih 

ima prijavitelj, in sicer vlaganje prijave po notranji poti 
za prijavo kršitev, prijava po zunanji poti nadzornim 
in regulatornim institucijam in javno razkritje kršitev;

•	 drugi del je namenjen določitvi zaščitnih in podpornih 
ukrepov, ki jih sistem nudi prijavitelju, ki se je v ja-
vnem interesu izpostavil potencialnim povračilnim 
ukrepom s tem, ko je podal prijavo ali javno razkril 
kršitev. Jasno je določena prepoved vseh povračilnih 
ukrepov (tudi grožnja in poskus štejeta kot povračilni 
ukrep) , kršitev te prepovedi pa pomeni prekršek. Ker 
se prijaviteljem pogosto očita, da s prijavo ali javnim 
razkritjem zlorabljajo poslovne skrivnosti, da so jih 
neupravičeno razkrili, se določa izključitev njihove 
odgovornosti.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete 
do vključno 5. 8. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN 
SOCIALNE VARNOSTI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je pripravilo predlog novele Zakona o evidencah 
na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju: 
ZEPDSV), katerega spremembe in dopolnitve se nanašajo 
na:
1. opredelitev pojma delavca 

Z dopolnitvijo ZEPDSV se za namen tega zakona pred-
laga dopolnitev definicije delavca tako, da se kot delavec 
v smislu tega zakona šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli 
drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod 
pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni 
proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za oprav-
ljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika. 
2. razjasnitev dileme glede roka za prijavo delavca v 

socialno zavarovanje;
Glede na drugi odstavek 45. člena Zakona o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list 
RS, št. 111/13 in 97/14), ki določa, da mora biti prijava 
za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa 
dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred 
začetkom opravljanja dela, nastaja v praksi dilema, saj 
15. člen ZEPDSV za posredovanje podatkov Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
ZZZS) določa rok 8 dni. Z namenom razjasnitve te dileme 
se v 15. členu ZEPDSV črta rok, v katerem mora delo-
dajalec ZZZS posredovati podatke o zaposlenih delavcih.
3. podatke, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi 

delovnega časa;
Z namenom zagotovitve učinkovitejšega inšpekcijskega 
nadzora se predlaga, da se v evidenco o izrabi delovnega 
časa vpisuje tudi podatek o času prihoda delavca na delo in 
odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med 
delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih 
dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih 
urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4927
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4927
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/567519?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/567519?disposition=attachment
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4072
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začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek 
ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno 
referenčno obdobje).  
4. način vodenja evidence o izrabi delovnega časa, da bo 

zagotovljena verodostojnost te evidence;
Predlaga se obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega 
časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne 
uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za 
elektronsko vodenje (najkasneje dvanajst mesecev po vz-
postavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje). 
Z elektronskim vodenjem evidence o izrabi delovnega časa 
bo zagotovljena boljša verodostojnost te evidence, hkrati 
pa bo ta predstavljala podlago za učinkovitejši inšpekcijski 
nadzor. 
Predlog določa, da se morajo beležiti vsi posegi v evidenco 
na način, da naknadna sprememba podatka vsebuje tudi 
razlog spremembe in čas vpisa spremembe. Predlaga se tudi 
obveznost delodajalca, da delavcu zagotavljanja vpogled v 
podatke iz evidence o izrabi delovnega časa in obveznost 
seznanitve delavca s podatki iz evidence. 
5. obveznost hrambe evidence o izrabi delovnega časa;

Predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma 
na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega 
časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela 
hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere 
se vpisujejo podatki v evidenco.
6. določitev glob, določitev sankcije za odgovorno os-

ebo v primeru kršitve opustitve vodenja, hrambe ali 
posodabljanja evidenc ter pooblastilo za izrekanje glob 
v razponu;

Določijo se zneski glob v evrih (veljavna ureditev določa 
še v tolarjih). Predlaga se pooblastilo  inšpektorja za delo 
za izrekanje glob v razponu.
Sredstva za zagotovitev informacijske podpore za elek-
tronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa bodo 
predvidoma zagotovljena v okviru projekta, ki je del Načrta 
za okrevanje in odpornost.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete 
do vključno 26. 8. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM 
NAROČANJU
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3D), predvsem z namenom odprave ugotovljene 
protiustavnosti točke b) četrtega odstavka 75. člena in 
točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 
67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) v delih, ki se nanašata 
na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom, ki jo je 
ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) v 
postopku za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). 
US RS je tudi odločilo, da mora Državni zbor ugotov-
ljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, prav tako 
pa je določilo tudi način izvršitve svoje odločitve. Poleg 
navedenega pa osnutek predloga zakona vsebuje še nekat-
ere dopolnitve, namenjene povečanju transparentnosti 
in konkurenčnosti, Slovenija je namreč v okviru Načrta 
za okrevanje in odpornost naslovila tudi izziv povečanja 
konkurenčnosti, čemur predlagane dopolnitve sledijo. 
Naprošamo vas, da nam informacije posredujete do 
vključno 10. 9. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si .  

OSNUTEK OKOLJSKEGA POROČILA 
IN PREDLOGA STRATEŠKEGA NAČRTA 
SKP 2023-2027 ZA SLOVENIJO
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri-
pravilo osnutek Okoljskega poročila za Strateški načrt 
skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za 
Slovenijo in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov 
na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški 
načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo 
ter predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 
2023–2027 za Slovenijo.
Izpolnjene obrazce prosimo posredujte na e-naslov 
gp.mkgp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 5. avgusta 
2022. Obrazce pošljite v vednost tudi na mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/565630?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/565630?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/565630?disposition=attachment
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
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PREDLOG UREDBE O DELOVANJU 
LOKALNIH AKCIJSKI SKUPIN IN 
PRIPRAVO LOKALNEGA RAZVOJA ZA 
IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI 
GA VODI SKUPNOST (2021-2027)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravilo Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijski 
skupin in pripravo lokalnega razvoja za izvajanje lokal-
nega razvoja, ki ga vodi skupnost (2021-2027). ta določa 
delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij 
lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v 
programskem obdobju 2021–2027.
LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo 
in usklajevanjem programskih dokumentov (Strateškega 
načrta SKP 2023-2027 in Programa Evropske kohezijske 
politike (2021-2027). Pri tem je potrebno opozoriti, da sta 
oba dokumenta v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko 
komisijo, zato višina finančnih sredstev za izvajanje pris-
topa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa 
CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(v nadaljevanju: ESRR) še ni dokončna oz. še ni znana.  
Predlog Uredbe določa: 
I. poglavje določa splošne določbe. Navedene so pravne 
podlage, ki so: Program razvoja podeželja 2014-2020, na 
podlagi katerega bo izplačana pripravljalna podpora za 
strategije lokalnegarazvoja, Sporazum o partnerstvu med 
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 ter 
EU pravne podlage. Nadalje določa pristojne organe za 
izvajanje ter namen pripravljalne podpore. 
II. poglavje opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in 
delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in 
kadrovsko zmogljivost izbranega vodilnega partnerja LAS). 
III. poglavje določa vsebino in cilje, h katerim morajo 
prispevati SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter ob-
vezna poglavja SLR. 
IV. poglavje določa postopek potrjevanja SLR. Objavljen 
bo javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR 
bo izdelalo lokalno partnerstvo ter ga posredovalo v pregled 
Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim 
nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa 
LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi 
meril za izbor. 

V. poglavje določa finančne določbe pripravljalne podpore. 
Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere 
so upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje in 
višinoza upravičenost izplačila: 
•	 faze pripravljanje podpore (to je izplačilo 30 % 

pavšalnega zneska ob doseženih mejnikih, ki so: 
vzpostavljen LAS, vzpostavljeno delovno mesto na 
vodilnem partnerju, vzpostavljena spletna stran ter 
aktivna pisarna na območju LAS); 

•	 2. faze pripravljalne podpore (v višini 70 % pavšalnega 
zneska), ki jo prejme lokalno partnerstvo za potrjeno 
SLR. 

Predlog uredbe vsebuje tudi sledeče priloge: 
•	 obrazec SLR; 
•	 seznam naselij nad 10.000 prebivalci; 
•	 izračun finančnega okvirja (le predlog za sklad EKSRP), 
•	 obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS ter 
•	 merila za izbor SLR.

Naprošamo vas, da nam informacije posredujete do 
vključno 10. 8. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4946
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4946
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4946
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

NA TRETJI SEJI PREDSEDSTVA 
ZOS Z MINISTRICO STOJMENOVO 
DUH O IZZIVIH NA PODROČJU 
DIGITALIZACIJE
6. 7. 2022 je potekala seja predsedstva Združenja občin 
Slovenije, v okviru katere so se člani sestali z ministrico 
pristojna za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo 
Duh. Ministrica v ZOS vidi pomembnega partnerja pri 
ozaveščanju občin o pomenu digitalizacije.
Ministrica Stojmenova Duh se je zahvalila za povabilo in 
poudarila, da so obravnavajo občine kot resnega akterja in 
si želijo aktivnega sodelovanja. Povedala je, da si želi, da bi 
bilo za občine v okviru Načrta za okrevanje in odportnost 
na voljo več sredstev kot jih je in si želi, da bi imeli možnost 
posodobitve načrta. Na ta način bi želeli zagotoviti več 
sredstev za občine na področju digitalizacije. Pomembno 
je namreč, da ima vsak dostop do interneta, pomembne 
pa so tudi digitalne javne storitve in dvig digitalnih kom-
petenc javnih uslužbencev. Po oceni ministrice slednje ni 
na željenem nivoju in si želijo izvedbe večih izobraževanj. 
Predsednik ZOS Robert Smrdelj se je strinjal z ministrico, 
da brez širokopasovnega omrežja ni razvoja. Še vedno so 
območja belih lis in treba je postoriti še veliko stvari za 
ureditev potrebne infrastrukture. V zvezi z dvigom digi-
talnih kompetenc in digitalnimi javnimi storitvami pa je 
povedal, da gre za pomembna področja, ki   zahtevajo 
izvajanje dolgoročnih aktivnosti. Veliko bi se dalo storiti 
s posameznimi projekti in s tem pomembno doprinesti k 
dvigu nivoja znanja in ozaveščenosti tako zaposlenih na 
občinskih upravah kot tudi občanov.
V razpravi so se med drugim dotaknili tudi projektov 
GOŠO. na strani ministrstva je bila dana informacija, da se 
bo šlo v smeri novega GOŠO razpisa, vendar podrobnosti 
še niso znane. Poudarjeno je bilo, da je eno temeljnih 
poslanstev zagotovitev kakovostne širokopasovne povezave. 
Razlike so med ruralnimi in mestnimi področji in GOŠO 
projekti so eni izmed ukrepov za vzpostavitev boljše in 
večje povezljivosti. Na vprašanje ali bodo razpisi s tega 
področja še potekali ločeno kot do sedaj v okviru MJU 
in MKGP je bilo povedano, da se bo vse izvajalo v okviru 
službe za digitalno preobrazbo.

ČLANI PREDSEDSTVA ZOS Z 
MINISTRICO ŠINKO O AKTUALNIH 
TEMAH S PODROČJA KMETIJSTVA
26. 7. 2022 so se člani predsedstva Združenja občin 
Slovenije, na letošnji četrti redni seji, srečali z ministrico 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ireno Šinko, s katero 
so med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki 
2023-2027, o noveli zakona o kmetijskih zemljiščih, o 
zakonu o kmetijstvu, izpostavljen je bil tudi problem 
divjadi in divjih zveri, aktualna tematika je bila tudi suša 
in o zakonu o agrarnih skupnostih ter o Skladu kmetijskih 
zemljišč.
Predstavniki Združenja občin Slovenije so na srečanju 
z ministrico izpostavili najbolj aktualne teme, ki so tre-
nutno zanimive za občine. Med drugim so z ministrico 
razpravljali o Strategiji lokalnega razvoja do leta 2027,  
predstavljene pa so bile tudi novosti Zakona o kmetijskih 
zemljiščih in zakona o agrarnih skupnostih in o Skladu 
kmetijskih zemljišč.
Da se občine, sploh pa kmetje, soočajo s težavami in 
posledicami suše že nekaj let, je znano, zato je bila ta 
tema še posebej izpostavljena, na ministrstvu so povedali, 
da že v tem programskem obdobju se ukrepi namakanja 
financirajo stoodstotno, tudi za lokalne skupnosti, kjer se 
lokalne skupnosti pojavljajo kot investitorji za kmete, ki si 
takšnega finančnega zalogaja mogoče ne morejo privoščiti, 
podobna zadeva pa je zastavljena tudi v naslednjem pro-
gramskem obdobju. Povedali so, da se z veliko lokalnimi 
skupnostmi pogovarjajo o izgradnji novih lokalnih na-
makalnih sistemov, kjer je zadeva tudi zakonsko urejena 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Pozivajo tudi, da se 
lokalne skupnosti, ki zaznavajo potrebe po teh sistemih 
tudi obrnejo direktno na ministrstvo, kjer bodo z veseljem 
pomagali. 
Že nekaj časa je tudi aktualna tema upravljanje z divjimi 
zvermi in divjadjo. Člani predsedstva so poudarili, da je na 
več področjih težava z zvermi še večjo škodo pa povzroča 
divjad, zato so apelirali na ministrstvo, da skuša z resornim 
ministrstvom težavo čimprej razrešiti. 
Ministrstvo poudarja, da so največje težave sodbe up-
ravnega sodišča, ki pravi da so zveri tudi čuteča bitja zato 
je tudi ravnanje z njimi lahko samo pod določenimi pogoji. 
Je pa ministrstvo na stališču, da bi skušali preko evropske 
komisije izvzeti iz te priloge in dejansko poskusili, nekako 
zadevo rešiti skupaj z MOP in MKGP.
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Razgrnjeni so tudi lovski gospodarski načrti in pa prip-
ravljeno je tudi odprtje Zakona o lovstvu, kjer naj bi se 
zadeve uredile.

NA PETI REDNI SEJI PREDSEDSTVA 
O POVPREČNINI, POKRAJINSKI 
ZAKONODAJI IN POSLEDICAH 
DRAGINJE NA DELOVANJE OBČIN
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na 5. redni seji 
oblikovalo predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti 
in ga z obrazložitvami posredovalo Vladi RS, Ministrstvu 
za finance in Ministrstvu za javno upravo. Za leto 2023 
ZOS predlaga povprečnino v višini 766,39€ in v višini 
782,43€ za leto 2024. Hkrati s tem pa je bil zaradi vse 
večje draginje oblikovan tudi predlog dviga povprečnine 
za leto 2022, in sicer v višini 736,10€ ter podan predlog 
poračuna do konca koledarskega leta. Oblikovali pa so tudi 
stališče do predlagane pokrajinske zakonodaje.
Združenje občin Slovenije (ZOS) pri izračunih izhaja iz 
dejanskih stroškov občin in ne tako kot Ministrstvo za 
finance iz povprečja zadnjih štirih let. Na združenju že vrsto 
let opozarjamo, da se na ta način ustvarja popačena slika 
in zato vedno znova pozivamo k sistemski spremembi, ki 
bi omogočala izračun stroškov občin na dejanskih in ne 
na povprečnih stroških. Prav tako pa smo prepričani, da 
je treba v izračunih nujno upoštevati dejansko inflacijo, 
saj ima ta vpliv tudi na stroške občin.
Osnova za izračun povprečnine so bili tako dejanski 
stroški za leto 2021, ki na podlagi izračunov Ministrstva 
za finance, znašajo 683,16€. Na ravni lokalne samouprave 
že vrsto let opozarjamo na izjemen vpliv stroškov dela 
na občinske proračune. Problem je, da stroški dela niso 
zajeti realno, saj gre pri izračunih za zamik. Na ZOS smo 
na podlagi vsakoletnih analiz pripravili natančne izračune 
stroškov dela za katere ocenjujemo, da jih je potrebno 
opredeliti enakovredno stroškom novih nalog. Pri analizi 
ZOS COVID dodatki niso bili zajeti, se pa v letu 2022 
dejansko vidijo posledice sprejetih dogovorov z sindikati iz 
prejšnjih let. Teh pa izračuni finančnega ministrstva ne za-
jemajo v celoti. Upoštevali smo naloge, ki jih je, na podlagi 
ZFRO prevzela država in pa predvideno rast plač v javnem 
sektorju v naslednjih dveh letih. Na podlagi navedenega 
tako ZOS predlaga, da se povprečnina za leto 2023 določi 
v višini 766,39€, za leto 2024 pa v višini 782,43€.

Hkrati s tem pa so člani predsedstva ZOS oblikovali tudi 
predlog, da se občinam v luči vedno večje draginje tudi za 
leto 2022 poveča povprečnina iz sedanjih 645€ na 736,10€ 
in se izplačilo poračuna izvede še v letošnjem koledar-
skem letu. Dvig višine povprečnine je nedvomno nujen za 
nemoteno izvajanje projektov in kritje dodatnih stroškov 
občin ter javnih zavodov s področja lokalne samouprave. 
Prav tako pa je bila opravljena razprava o predlagani 
pokrajinski zakonodaji, katero je pripravila delovna sku-
pina Državnega sveta RS. ZOS pozdravlja ustanovitev 
pokrajin, bolj kot njihovo število pa je pomembno, da se 
jasno določi pristojnosti pokrajin, vire njihovega finan-
ciranja in pa naloge, katere se bo iz države preneslo na 
pokrajine. Da je ustanovitev pokrajin nujno potrebna za 
učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in za zmanjševanje 
razvojnih razlik med regijami ZOS opozarja že vrsto let. 
Pristojne tako pozivamo k čimprejšnjemu nadaljevanju 
aktivnosti na tem področju, saj Slovenija brez pokrajin 
izgublja pomemben razvojni potencial.

SEMINAR: NOVELA ZJN 3B
V juliju smo za zainteresirano javnost pripravili spletni 
seminar na temo  Novele  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 
novelo zakona in spremembe, ki so pričele veljati s 1.1.2022 
na področju evidenčnih naročil, spremembe mejnih vred-
nosti, 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 ob-
jave razpisne dokumentacije, ukrepi v primeru nedelovanja 
sistemov za elektronsko oddajo ponudb,  nebistvene 
napake in možnosti dopolnjevanja ponudb po novem. 
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5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

PRVA JULIJSKA SEJA VLADE 
POGAJALSKE SKUPINE
Vladna pogajalska skupina v kateri imamo tudi reprezen-
tativna združenja svoje predstavnike se je sestala s sindikati 
javnega sektorja. Namesto uskladitve vrednosti plačnih 
razredov je pogajalska skupina na današnjih pogajanjih 
s sindikati javnega sektorja za javne uslužbence do 24. 
plačnega razreda ponudila enkratne draginjske dodatke.
Javnim uslužbencem do 24. plačnega razreda se ponuja 
dodatnih 325 evrov regresa, regres bi za te plačne skupine 
torej znašal 1400 evrov, je po današnjih pogajanjih med 
vlado in sindikati javnega sektorja dejala ministrica za 
javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.
Z enkratnim draginjskim dodatkom želi vlada pomagati 
najranljivejšim skupinam, je izpostavila Ajanović Hovnik. 
Na uvodnem srečanju pred so se vlada in sindikati do-
govorili, da bodo takoj pristopili tudi k iskanju rešitev 
glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov. »V	 tem	
trenutku	ocenjujemo,	da	to	ni	primerno,« je odstop od te 
zaveze komentirala ministrica. Pojasnila je, da je zaradi 
nepredvidljivosti razmer, napovedane jesenske draginje in 
inflacije javnim uslužbencem bolje pomagati s poračunom 
regresa, kjer sta bruto in neto znesek enaka. »Če	bi	se	jeseni	
razmere	še	dodatno	poslabšale,	bi	vlada	ponovno	ukrepala	z	
enkratnimi	intervencijami,« je pojasnila.
Z odločitvijo vlade, da je usklajevanje plačne lestvice za 
zdaj umaknjeno z mize, so nezadovoljni v obeh sindikalnih 
pogajalskih skupinah. Vodja pogajalske skupine reprezen-
tativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je 
dejal, da se na krovni ravni v pogajanjih pogovarjajo o 
plačilu za delo in ohranjanju realne vrednosti plačnih 
razredov in ne o draginjskih dodatkih. »Naše stališče je, 
da je treba nujno uskladiti vrednost plačnih razredov z 
inflacijo, morda tudi z delom produktivnosti,« je dejal. 
Poudaril je, da so to usklajevanje na prvih pogajanjih 
določili kot prioriteto, s katero bodo zaključili do konca 
letošnjega septembra. »Razen, če je imela vladna stran figo 
v žepu,« je dodal.

Ministrica je dejala še, da lahko s pogovori o uskladitvi 
vrednosti plačnih razredov začnejo takoj, a šele za naslednje 
leto in v povezavi s sistemskimi spremembami. K uskla-
jevanju plač z inflacijo pa vlade zakonodaja ne zavezuje, 
prav tako ne vedo, kakšna bo letošnja inflacija.

SREČANJE Z MINISTRICO AJANOVIĆ 
HOVNIK IN MINISTROM JEVŠKOM
5. 7. 2022 je v prostorih Ministrstva za javno upravo 
potekal delovni sestanek z ministrico za javno upravo 
mag. Sanjo Ajanović Hovnik in ministrom za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksandrom Jevškom 
ter predsedniki združenj občin. Sestanka sta se udeležila 
predsednik ZOS Robert Smrdelj in član predsedstva ZOS 
Franci Rokavec.
Uvodoma je ministrica Ajanović Hovnik izpostavila po-
men sodelovanja in dialoga ter dodala, da bosta oba z 
ministrom Jevškom delovala v prid lokalne samouprave.
Predsedniki združenj so se zahvalili za povabilo in si bili 
enotni, da je sodelovanje med občinami oz. združenji ter 
ministrstvoma ključno.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je povedal, da je veliko 
področij, kjer je sodelovanje in iskanje rešitev nujno. Vsi 
trije predsedniki združenj so se dotaknili povprečnine in 
vsakoletnih pogajanj, predsednik ZOS Robert Smrdelj pa 
je ministrici in ministru predal poziv, naj država zagotovi 
resnično zagotovi sredstva občinam za izvajanje zakonsko 
dodeljenih nalog. Minister Jevšek je dodal, da se zaveda, 
da bodo pogovori o višini povprečnine zahtevni, vendar 
verjame, da bomo našli skupno rešitev.
Predsednik Smrdelj je razpravi je opozoril tudi na izvajanje 
projektov iz kohezijskih sredstev in na težave, ki so po-
sledica podražitev. Minister Jevšek je v zvez s tem povedal, 
da se s težavami soočajo vse države članice EU in da se v 
tej luči pri Evropski komisiji pripravljajo rešitve. 
Del pogovorov je bila tudi regionalizacija države. 
Predsednika Smrdelja je zanimalo ali bo vlada naredila 
korak naprej pri ustanavljanju pokrajin. Slovenija ima 
ravno zaradi manjka pokrajin velike težave pri zagot-
avljanju skladnega regionalnega razvoja in posledično 
črpanju evropskih sredstev. Ministrica Ajanović Hovnik 
je povedala, da je del zavez iz koalicijske pogodbe tudi 
decentralizacija in modernizacija državne uprave ter 
dodala, da je pomembno, da se v luči regionalizacije okrepi 
delovanje in pomen regionalnih razvojnih svetov. Dodala 
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je, da se na ustanovitev pokrajin ne bi smelo gledati samo 
kot na politično vprašanje. Župan Rokavec je poudaril, 
da je Slovenija izjemno centralizirana pokrajina in zato 
kot država izgubljamo velik razvojni potencial. Dodal je, 
da je sedanjih 12 statističnih regij dovolj dobra osnova za 
nadgradnjo.
V razpravi je bila izpostavljena tudi problematika spreje-
manja predpisov, ko združenja s strani pristojnih minis-
trstev niso seznanjena s pripravo predpisov, ki posegajo v 
delo občin. Ministrrica Ajanović Hovnik je v zvezi s tem 
povedala, da bo vlada pristopila k dvigu Resolucije o nor-
mativni dejavnosti na zakonski nivo in s tem pomembno 
doprinesla k oblikovanju kakovostnejše zakonodaje.
Minister Jevšek je v razpravi o izvajanju programov CTN 
in DRR povedal, da je sistem izvajanja CTN dober in da 
ga velja ohraniti v tej obliki, za programe DRR pa je podal 
mnenje, da izločanje mestnih občin ni pametno, saj gre 
za sredstva namenjena regionalnemu razvoju. Predsednik 
Smrdelj se s tem ni strinjal in je dejal, da bi bile v tem 
primeru ostale občine v neenakopravnem položaju, sploh 
v tistih regijah, kjer ni mestnih občin. Dodal je, da bi se s 
tem razlike v razvoju regij še povečevale.
Pogovor pa je tekel tudi o Partnerskem sporazumu, stari 
finančni perspektivi in Načrtu za oktrevanje in odpornost. 
Minister Jevšek je povedal, da je treba Partnerski spora-
zum sprejeti do konca meseca julija. Dokumentu morata 
dati »zeleno luč« še vzhodn in zahodna kohezijska regija, 
septembra naj bi program zaprli in nato s prihodnjim 
koledarskim letom pričeli s pripravo razpisov ter črpanjem 
sredstev. V zvezi s staro finančno perspektivo je povedal, da 
je treba pogledati kateri projekti so izvedljivi do konca leta 
2023 in sredstva preusmeriti tja, ter na ta način poskrbeti za 
uspešno črpanje evropskih sredstev. Dodal je še, da projekti 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost so ter da je treba 
poskrbeti, da se sredstva počrpajo.
Dogovorjeno je bilo, da se bo oblikovala delovna skupina 
za področje lokalne samouprave, katero bosta vodila min-
istrica Ajanović Hovnik in minister Jevšek. Skupina se bo 
sestajala vsaka dva meseca oz. po potrebi in bo naslavljala 
vprašanja, ki so pomembna za nadaljni razvoj lokalne 
samouprave. Naslednje srečanje bo potekalo predvidoma 
v mesecu septembru.

DRUGA JULIJSKA SEJA POGAJALSKE 
SKUPINE
Vladna stran je na seji pogajalske skupine, kije potekala 
18. 7. 2022, sindikatom javnega sektorja predlagala dvig 
vrednosti plačnih razredov v višini štirih odstotkov s sep-
tembrskimi plačami. Sindikati, ki vladi predlagajo dvig v 
višini 12 odstotkov, bodo do prihodnjega sestanka skupine 
predlog preučili. 
Vlada je sindikatom javnega sektorja predlagala dvig 
vrednosti plačnih razredov v višini štirih odstotkov, kar 
predstavlja polovico s strani Urada RS za makroekonom-
ske analize in razvoj (Umar) napovedane osemodstotne 
inflacije za letošnje leto. 
Predlog bi v veljavo stopil ob izplačilu septembrskih plač, 
konec leta pa bi vlada ob poznavanju dejanske višine 
inflacije slednjo naslovila v celoti - 60 odstotkov inflacije 
bi naslovili z uskladitvijo vrednosti plačnih razredov, 40 
odstotkov pa z odpravo plačnih nesorazmerij v javnem 
sektorju.

SESTANEK Z MINISTRICO ZA 
DIGITALNO PREOBRAZBO NA TEMO 
PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI
22.7.2022 so se predstavniki vseh treh združenj občin 
srečali z ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo 
Stojmenovo Duh in sodelavci. Ministrica je podrobneje 
predstavila predlog na temo Pametna mesta in skupnosti, 
ki ga predvideva osnutek Programa evropske kohezijske 
politike za obdobje 2021-2027 v Sloveniji je na Specifičnem 
cilju 1.4: Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, 
podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe.
Ministrica je uvodoma poudarila pomen vloge lokalnih 
skupnosti pri učinkoviti digitalni preobrazbi. Dodala je, da 
se na SDP ne želijo ukvarjati z zamujenimi priložnostmi 
preteklosti, temveč biti aktivni pri tem, kar lahko naredijo 
za uspešno prihodnost. Izpostavila je, da je pri tem seveda 
pomembna višina sredstev, ki nam je na voljo in poudarila, 
da si SDP prizadeva, in si bo še naprej, za ustrezen delež 
sredstev na področju digitalizacije za slovenske občine. 
Gospa Saša Kek je predstavila predlog ustanovitve skupnega 
občinskega podjetja, ki bi upravljajo s področjem digitali-
zacije lokalnih skupnosti kot enotna točka. Povedala je, da 
v Sloveniji obstaja že kar nekaj gradnikov, ki bi jih občine 
lahko uporabljale, vendar pa je smiselno potrebno in 
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pomembno, da se dogovorimo o skupni, enotni infrastruk-
turi. Poudarila je še, da vidimo na SDP pot do tovrstne 
infrastrukture prav v skupnem občinskem podjetju. 
Predlog podrobneje
Lokalne skupnosti izvajajo vrsto med občinami primer-
ljivih nalog in storitev, ki so namenjene predvsem ljudem, 
podjetjem in okolju. Pri tem uporabljajo različna IKT 
orodja in v procese uvajajo nove tehnologije, kot so umetna 
inteligenca, analitika velepodatkov, IoT in podobno. 
Razvoj novih ali posodobitve obstoječih rešitev, modern-
izacija procesov in sistemov ter uvajanje novih tehnologij 
in posledično javnih storitev z javnimi sredstvi, zahteva 
interoperabilnost, varnost in ponovno uporabljivost. Ob 
skupnih standardih je za to potrebno zagotoviti tudi or-
ganizacijsko in infrastrukturno skupno točko. 
Ministrica je poudarila, da je lokalna samouprava, izredno 
pomemben del javnega sektorja, zato je enakomerna digi-
talna razvitost občin zelo pomemben cilj, ki mu skušajo 
slediti,  vendar pa je tudi oddaljen. Razvoj na tem področju 
je prepuščen lastnim občinskim virom, ki pa so tako 
finančno kot kadrovsko zelo omejeni. 
Spremembam, ki jih s seboj prinaša digitalizacija, se težko 
upirajo še tako zakoreninjeni organizacijski modeli. Z 
uvajanjem konceptov pametnih mest in skupnosti se na 
lokalnem nivoju v številnih evropskih mestih in občinah 
srečujemo z reorganizacijami občinskih uprav ter ustanav-
ljanji občinskih podjetij, ki se lahko agilno odzivajo na 
lokalne potrebe in izzive. Takšnim organizacijskim spre-
membam smo priča tudi v mestnih in občinskih upravah 
v Sloveniji. Praksa na nacionalni ravni držav članic EU 
pri zagotavljanju podpore lokalnim skupnostim za digi-
talno preobrazbo je sicer različna, vendar je v digitalno 
najrazvitejših praviloma centralizirana. Za digitalni razvoj 
občin in mest skrbijo specializirane organizacije. Te so 
bodisi v ta namen ustanovljena podjetja s strani občin ali 
njihovih združenj, oziroma to vlogo zagotavljajo združenja 
sama s svojimi strokovnimi kadri.
Zaenkrat v Sloveniji nimamo specializirane organizacije 
za podporo digitalnemu razvoju lokalnih skupnosti. 
Zavedamo se, da javna uprava s svojim plačnim sistemom 
težko konkurira zasebnim podjetjem pri zaposlovanju IKT 
kadra in da se številne občine soočajo s ponavljajočimi 
razpisi za prosta delovna mesta, ki ostajajo brez vlog. 
Zato so občinam in njihovim združenjem predlagali v 
razmislek ustanovitev medobčinskega podjetja v 100 % 
lasti občin na nacionalnem nivoju, ki bi po vzoru digitalno 

najuspešnejših držav nudil podporo in storitve, kot jih 
občine najbolj potrebujejo.
Na lokalnih oz. regionalni ravni bi lahko s koncentracijo 
IKT kadrov, njihovih znanj in spretnosti naredili korak 
v smeri vzpostavitve skupnih občinskih uprav. Zakon o 
financiranju občin je k instrumentu Skupnih občinskih 
uprav (SOU) uvedel dodatno nalogo, ki je sofinancirana 
s strani države, to je področje informatike. Občine z višjo 
digitalno zrelostjo bi lahko z vzpostavitvijo SOU z zain-
teresiranimi občinami v regiji vzpostavile temelje mnogim 
sinergijam pri optimizaciji obstoječih digitalnih procesov, 
sistemov in storitev, kot prihrankih pri uvedbi novih. 
Tesna povezanost in sodelovanje obeh struktur, podjetja za 
digitalni razvoj občin in regionalnih skupnih občinskih up-
rav za področje informatike lahko vsem občinam pomaga 
pri digitalnem razvoju in posledično prispeva k blagostanju 
vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije. 
Z ustanovitvijo podjetja bi občine dobile tudi upravljavca 
skupne infrastrukture, sodelovalne platforme za občine, ki 
bi omogočala vsem občinam dostop do različnih rešitev, 
(so)financiranih iz ukrepa Pametnih mest in skupnosti 
ter drugih javnih virov pod enakimi, v naprej usklajenimi 
pogoji. 
Predstavniki združenj so izrazili določene morebitne pomis-
leke in vprašanja, ki bi se lahko oziroma se bodo pojavila, 
predvsem možnost nesoglasij med različnimi občinami 
v glavnem pa idejo in pobudo podpirajo, saj bodo lahko 
občine prijaviteljice skupaj zagotovile enotno platformo. 
Omenjeno je bilo tveganje, saj se različne občine srečujejo s 
specifičnimi problemi od občine do občine, zaradi česar bi 
lahko prišlo do tega, da morebitne skupne rešitve ne bodo 
uporabne. Predlagajo še večji poudarek na izobraževanje 
kadrov in zavedanje (tako občinskih uslužbencev kot širše), 
katere prednosti digitalizacija sploh prinaša. 
Ministrica je povedala, da se tega problema zavedajo in tudi 
delajo na rešitvah.  tudi pozvala, da morajo tudi lokalne 
skupnosti pokazati, da je digitalizacija pomemben fak-
tor, kajti povsod naletijo na težavo, da jih postavljajo na 
stranski tir. Občine naj se začnejo zavedati in razumeti kaj 
digitalizacija je in da je zelo pomemben faktor za nadaljnje 
delovanje.
Poudarila je tudi, da država pri ustanovitvi podjetja ali 
platforme oziroma kakršnakoli oblika podpore se bo prip-
ravila, ne bo edini vir sredstev, da se naj občine razmišljajo 
tudi, da bodo sredstva lastna sredstva. 



13

Julij 2022

Podan je bil predlog je, da združenja pripravimo predloge 
in mnenja za predstavljen predlog ustanovitve skupnega 
občinskega podjetja, ki jih pridobimo od občin, da bodo 
lahko na podlagi le teh pripravili dokončen program. 
Mnenja je potrebno posredovati do 5.8.2022.
Hkrati pa bodo posredovali del besedila, ki se nanaša na 
pametna mesta iz programa VFO, da lahko združenja 
besedilo pogledamo in preučimo in posredujemo predloge 
in mnenja in sicer je skrajni datum 1.8.2022, nato pa se 
skliče naslednji sestanek.

6  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

PRIPOMBE NA IZRAČUN POVPREČNIH 
STROŠKOV ZA FINANCIRANJE 
OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2023 IN 
2024
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posre-
dovalo pripombe na predlog izračuna povprečnih stroškov 
občin za financiranje nalog za leti 2023 in 2024. Podali smo 
jasno stališče, da se z izračuni ne strinjamo, saj so podatki 
iz tabele, ki prikazujejo nove oziroma ukinjene občinske 
naloge, posredovani s strani ministrstev, pomanjkljivi. V 
tabeli so bili podatki le od  MDDSZ in MZI, prepričani 
pa smo, da bi morali podatke posredovati med drugim 
MOP, MKGP in še nekateri drugi resorji, ki so v preteklem 
letu v sprejem posredovali zakonodajo, ki je prinesla nove 
finančne obremenitve občinam. Zato smo zaprosili, da 
ministrstva ponovno pozovejo za posredovanje podatkov 
o teh novih nalogah in nam potem posredujejo osvežen 
izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih 
nalog za leti 2023 in 2024. 
Prvi predlog višine povprečnine, ki smo jo pripravili na 
ZOS je tako za leto 2023  znašal 755,49€, za leto 2024 pa 
771,53€.  Hkrati s tem pa smo podali tudi predlog, da se 
občinam, na podlagi novih finančnih vhodnih podatkov, 
tudi za leto 2022 poveča povprečnina iz sedanjih 645€ 
na 725,20€ in se izplačilo poračuna izvede še v letošnjem 
koledarskem letu. 
Celoten dopis je na voljo TU.

NOVE NALOGE OBČIN ZA KOREKTEN 
IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA 
FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA 
LETI 2023 IN 2024
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance konec 
julija ponovno poslalo dopis v zvezi s posredovanjem po-
datkov o vseh dodatnih nalogah občin, ki bodo v letih 
2023 in 2024 bremenile občinske proračune. 
Prvi dopis smo posredovali 4. 7. 2022 posredovalo dopis  
in v njem v katerem smo podali pripombe na izračun 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4958
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4963
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4963
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4963
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stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 
2024 z obrazložitvami.
V dopisu smo med drugim opozorili, da v izračunu niso 
vštete vse dodatne naloge občin, saj vam jih vsa ministrstva 
niso poslala. Z vaše strani odgovora nismo prejeli, zato smo 
za posredovanje podatkov o dodatnih nalogah zaprosili 
občine in prejeli kar nekaj odgovorov. V priloženi tabeli, 
ki je priloga k dopisu, vam jih posredujemo zgolj nekaj.
Tako smo ponovno apelirali, da pozovejo vsa ministrstva 
naj vam posredujejo podatke o vseh dodatnih nalogah 
občin, ki bodo v letih 2023 in 2024 bremenile občinske 
proračune. Samo tako bo moč izračunati stroške občin in 
posledično oblikovati korektno višino povprečnine, ki bo 
krila dejanske stroške občin.

POBUDA SORODNIMA ZDRUŽENJEMA 
ZA OBLIKOVANJE SKUPNEGA 
PREDLOGA POVPREČNINE ZA LETI 
2023 IN 2024 TER TUDI ZA 2022
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji peti redni 
seji oblikovalo nov predlog višine povprečnine za leti 2023 
in 2024. Prvega smo pripravili že v začetku julija, sedaj 
pa smo, na podlagi analize novih nalog občin pripravili 
novega, in sicer za leto 2023 predlagamo povprečnino v 
višini 766,39€ in za leto 2024  v višini 782,43€.
Zaradi vse večje draginje pa je predsedstvo ZOS oblikovalo 
tudi predlog dviga povprečnine za leto 2022, in sicer v 
višini 736,10€ ter hkrati s tem tudi poračun do konca 
koledarskega leta. 
Vse izračune in natančne obrazložitve smo posredovali tudi 
Skupnosti občin Slovenije in Združenju mestnih občin 
Slovenije, z namenom oblikovanja enotnega predloga, ki 
bo v korist vsem občinam v RS. Hkrati smo za drugo 
polovico meseca avgusta predlagali sklic sestanka predsed-
nikov vseh treh združenj občin. 

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O 
OHRANJANJU ROKODELSTVA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski raz-
voj in tehnologijo posredovalo mnenje k predlogu Zakona 
o ohranjanju rokodelstva (v nadaljevanju: Zakon), ki je bil 
7. 6. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija. 
 

ZOS pozdravlja pripravo predloga Zakona, katerega na-
men je ponovna oživitev in ohranjanje rokodelstva ter 
s tem tudi kulturne dediščine. S tem pa je nenazadnje 
povezan tudi razvoj turizma in z njim razvoj Slovenije.
Občine že sedaj igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju 
rokodelstva in bodo z aktivnostmi nedvomno nadaljevale. 
So lahko pomemben sogovornik pri ohranjanju in razvoju 
rokodelstva, zato bi pozvali, da se jih vključi v posamezne 
projekte. Kot že povedano, pozdravljamo pripravo pred-
loga Zakona in vsebini ne nasprotujemo, vendar pa bi 
želeli na nekaj opozoriti. V kolikor bi s predlogom Zakona 
občinam naložili opravljanje določenih nalog, je treba za 
njihovo izvajanje zagotoviti ustrezna finančna sredstva. K 
temu vas zavezujejo določila 24. člena Zakona o lokalni 
samoupravi, ki določa: »Država	lahko	z	zakonom	prenese	na	
občino	opravljanje	posameznih	nalog	iz	državne	pristojnosti,	
ki	se	lahko	racionalneje	in	učinkoviteje	opravljajo	v	občini,	
če	za	to	zagotovi	tudi	potrebna	sredstva.«

MNENJE NA OSNUTEK METODOLOGIJE 
ZA OCENO UČINKOV NA RAZLIČNA 
DRUŽBENA PODROČJA
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno 
upravo posredovalo mnenje k osnutku Metodologije za 
oceno učinkov na različna družbena področja.
Menimo, da je treba v Metodologijo vnesti vsebino, ki 
bo pripravljavce predpisov pozivala k temu, da združenja 
občin vključijo v pripravo predpisov že v samem post-
opku oblikovanja. Prav tako pa je treba to še dodatno 
nadgraditi z Resolucijo o normativni dejavnosti.
Posredovano mnenje si lahko ogledate  TU. 

MNENJE NA PREDLOG UREDBE O 
REGISTRU PRAVNIH AKTOV LOKALNIH 
SKUPNOSTI
Združenje občin Slovenije  je na Službo Vlade RS za zako-
nodajo posredovalo mnenje k predlogu Uredbe o registru 
pravnih aktov Slovenije.
Združenje občin Slovenije ne nasprotuje vsebini predloga 
Uredbe in pozdravlja sistemsko ureditev registra predpi-
sov občin. Pozdravljamo tudi to, da ste združenja občin 
še pred samo objavo na portalu eDemokracija povabili 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/010-3-2022-1_MJU_MNENJE_NA_OSNUTEK_METODOLOGIJE_PREDPISI_872022.pdf
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na pogovor in predstavitev, kar se na žalost ne dogaja 
ravno pogosto.
Opozarjamo pa na morebitne dodatne naloge občin. 
V kolikor bi s predlogom Uredbe občinam naložili 
opravljanje dodatnih nalog, pa temu nasprotujemo in 
pozivamo k zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev. 
K temu vas zavezuje tudi Zakon o lokalni samoupravi, 
natančneje, njegov 24. člen.
Posredovano mnenje si lahko ogledate TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O VARNOSTNI DOKUMENTACIJI IN 
VARNOSTNIH UKREPIH IZVAJALCEV 
BISTVENIH STORITEV
Združenje občin Slovenije je na Urad Vlade Republike 
Slovenije za informacijsko varnost podalo pripombo k 
predlogu Uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih 
ukrepih izvajalcev bistvenih storitev.
Predlog Uredbe v svojem 1. členu določa »vsebino	 in	
strukturo	varnostne	dokumentacije,	metodologijo	za	prip-
ravo	analize	obvladovanja	tveganj	ter	za	določitev	ključnih,	
krmilnih	 in	nadzornih	 informacijskih	 sistemov	 in	delov	
omrežja	ter	pripadajočih	podatkov	in	minimalni	obseg	ter	
vsebino	varnostnih	ukrepov	izvajalcev	bistvenih	storitev«.
To razumemo kot dodatne naloge in stroške občinskih 
gospodarskih javnih služb, kar bo posledično pomenilo 
dodatne stroške občin, zato smo pozvali k zagotovitvi 
dodatnih finančnih sredstev.
Podane pripombe si lahko ogledate TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
UREDBE O PREPREČEVANJU VEČJIH 
NESREČ IN ZMANJŠEVANJU NJIHOVIH 
POSLEDIC
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje 
in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih 
nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.
Občine, na ozemljih katerih se nahajajo obrati večjega 
tveganja se zavedajo tako nevarnosti kot tudi odgovor-
nosti, ki jo imajo z vidika zagotavljanja varnosti. Že po 

sedaj veljavni uredbi skrbijo za ustrezno obveščanje in 
informiranje občanov iz načrtov zaščite in reševanja, s 
5. členom, ki spreminja 13. člen veljavne uredbe nalaga 
še dodatne obveznosti s tega področja.
Prav tako se občina v 10. členu predlog Uredbe nalaga, 
da morajo tiste, na območju katerih so obrati večjega 
tveganja za okolje, posredovati informacije za javnost v 
skladu z enajstim odstavkom 13. člena uredbe najpozneje 
v 12 mesecih po uveljavitvi te uredbe. Tudi to je nova 
obveznost občin, zato smo pozvali, da se to ustrezno 
ovrednoti in zagotovi tudi potrebna finančna sredstva.
Posredovane pripombe si lahko ogledate TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV 
STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA 
SISTEMA 
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posre-
dovalo pripombe na predlog Zakona o nujnih ukrepih za 
zagotovitve stabilnosti zdravstvenega sistema.
Najprej smo opozorili na nesprejemljiv način obravnave 
predloga zakona, saj smo imeli zanjegovo obravnavo na 
voljo zgolj en. Na predlog zakona je ZOS podal pripombe 
v treh sklopih: 
•	 zagotavljanje  finančnih sredstev;
•	  imenovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v svete 

zavodov in 
•	 v zvezi z dodeljevanjem dodatka za povečan obseg na 

primarni ravni 
Interventno zakonodajo, ki jo je vlada v parlamentarni 
postopek vložila po nujnem postopku, so pripravili na 
ministrstvu za zdravje in med drugim naslavlja dolge 
čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do 
zdravstvenih storitev. Tega bi se denimo lotili z dodatki za 
povečan obseg dela in za posebne pogoje dela na območjih 
občin z nižjo razvitostjo. Finančni učinek zakona je ocenjen 
na dobrih 200 milijonov evrov.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/007-39-2022-1_SVZ_PREDLOG_UREDBE_O_REGISTRU_PRAVNIH_AKTOV_LOKALNIH_SKUPNOSTI_772022.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/007-41-2022_MOP_PRIPOMBE_UREDBA_VECJE_NESRECE_772022.pdf
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7 SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

6. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 6. redni seji, ki je potekala 1. 7. 2022, 
med drugim sprejela novelo Uredbe o upravnem po-
slovanju in sprejela Sklep o delitvi sredstev požarne 
takse za izvajanje nalog varstva pred požarom ter sklep 
o prenehanju veljavnosti sklepa o opravljanju dela na 
domu. Vlada RS je sprejela tudi usmeritve o pripravi 
proračunskih dokumentov v letu 2022 in stališče glede 
predloga sprememb evropske uredbe 2021/241 glede 
poglavij, povezanih z načrtom za hitro zmanjšanje 
odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev ze-
lenega prehoda REPowerEU v načrtih za okrevanje in 
odpornost.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o upravnem poslovanju
Ob manjših spremembah pravil o vročanju v varni ele-
ktronski predal, se pretežni del normativnih sprememb 
in dopolnitev nanaša na vročanje v drug, t. i. ne varen 
elektronski predal. ZUP določa, da se vročanje v ne varni 
elektronski predal opravi na dva načina: s potrditvijo ali 
brez potrditve prevzema. Način vročitve po zakonu odredi 
organ.

Sklep o delitvi sredstev požarne takse za 
izvajanje nalog varstva pred požarom
S predlaganim Sklepom se določijo sredstva požarne takse 
za opravljanje nalog, in sicer v razmerju 50 odstotkov 
samoupravnim lokalnim skupnostim, izključno za sofi-
nanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 
reševalne opreme v gasilskih enotah, ter 50 odstotkov na 
ravni države za sofinanciranje opreme, usposabljanja in 
delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofi-
nanciranje delovanja ter opremljanja drugih gasilskih enot, 
sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, 
izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom ter 
standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske 
organizacije in za del sredstev za standardizirana gasilska 
zavarovanja vozil, opreme ter objektov, ki jih uporabljajo 
gasilske organizacije v okviru opravljanja svojih nalog. 

POBUDA ZA RAZREŠEVANJE 
TEŽAV OBČIN PRI SOOČANJU S 
PODRAŽITVAMI ELEKTRIKE IN 
ENERGENTOV
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastruk-
turo posredovalo dopis, v katerem opozarjamo, da se tudi 
občine soočajo s posledicami nenehnih podražitev, katere 
že pošteno zajedajo občinske proračune. Zaradi podražitev 
se proračunski izdatki občin v zadnjem letu skokovito 
povečujejo. 
 V luči blaženja posledic draginje je Vlada RS z ukrepi 
na področju cen zemeljskega plina in električne energije 
že stopila nasproti prebivalstvu, malim poslovnim odje-
malcem in osnovnim socialnim službam. Prav tako je 
sprejela ukrep reguliranja cen pogonskih goriv. Ukrepe na 
Združenju občin Slovenije vsekakor pozdravljamo, pozvali 
pa bi vas k razmisleku, da med t.i. zaščitene odjemalce 
vključite tudi občine in njihove posredne ter neposredne 
uporabnike proračunov. Ti namreč zagotavljajo mrežo 
javnih storitev in nereguliranost cen na tem področju bo 
cene javnih storitev potisnila navzgor.
Z namenom odprtja razprave o navedeni problematiki in 
predstavitvijo predlogov ukrepov, ki bi ublažili težave občin 
pri soočanju z vse višjimi stroški na področju električne 
energije in energentov, smo predlagali sklic sestanka.

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pobude-in-predlogi-zdruzenja-obcin-slovenije/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4962
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Sklep o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog 
varstva pred požarom pomeni, da se:
•	 lokalnim skupnostim, poleg zmanjšanja stroškov iz 

naslova financiranja gasilskih zavarovanj (leta 2022 je 
ta strošek ocenjen na 2 milijona evrov), zvišuje pritok 
požarne takse s 7 milijonov evrov na 9 milijonov evrov;

•	 državi za financiranje nalog na ravni države, vključno 
z gasilskimi zavarovanji, zvišuje pritok požarne takse 
s 3 milijonov evrov na 9 milijonov evrov.

Usmeritve o pripravi proračunskih 
dokumentov
Vlada je sprejela usmeritve o pripravi proračunskih doku-
mentov v letu 2022. Vladni službi za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je naložila, naj pripravi ocene črpanja 
sredstev Evropske unije, ministrstvom pa pripravo infor-
macije o izvedljivosti doseganja posameznih mejnikov in 
ciljev iz Načrta za okrevanje in odpornost.
Proračunske dokumente je v luči napovedanih makroeko-
nomskih gibanj in tveganj, povezanih z vojno v Ukrajini in 
inflacijo, ter prioritet te vlade treba prilagoditi aktualnim 
razmeram.
Vladi bo ta informacija v pomoč pri prilagoditvi finančnih 
virov v Načrtu za okrevanje in odpornost, k čemur bo 
morala pristopiti zaradi zmanjšanja nepovratnih sredstev, 
predvidenih za ukrepe iz Načrta za okrevanje in odpornost. 
Ker se je slovenski BDP v letu 2021, predvsem zaradi 
izjemno okrepljene državne potrošnje in pospešenega 
zadolževanja, okrepil, bo Slovenija po podatkih Evropske 
komisije upravičena do 286 milijonov evrov manj 
nepovratnih sredstev od sprva predvidene 1,8 milijarde 
evrov.
Celoten povzetek 6. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

7. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 7 . redni seji med drugim sprejela predlog 
zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 
zdravstvenega sistema, novelo uredbe  o virih energije 
v prometu, ukrepe in priporočila za učinkovito rabo 
energije ožjega in širšega javnega sektorja  in analizo 
gibanja plač v javnem sektorju.
 

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o 
nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 
zdravstvenega sistema
S Predlogom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev 
stabilnosti  zdravstvenega sistema (Predlog zakona) se 
odpravlja organizacijske slabosti zdravstvenega sistema 
in nerazumno dolge čakalne dobe, nastale zlasti zaradi 
preprečevanja in obvladovanja okužbe z nalezljivo bo-
leznijo COVID-19. Vlada Republike Slovenije (vlada) je 
besedilo Predloga zakona poslala v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.
S Predlogom Zakona želi vlada stabilizirati zdravstveni 
sistem in mrežo (zdravstveni sistem umiriti, in sicer tako 
na nivoju zdravniške službe, zdravstvene nege in ostalega 
zdravstvenega osebja) ter pacientom, ki čakajo preko 
dopustne čakalne dobe, zagotoviti primerno zdravstveno 
obravnavo. Na podlagi realizacije začasnih ukrepov iz 
tega zakona, opravljenih analiz, želi pridobiti objektivne 
podatke o izkoriščenosti zdravstvenega sistema (predvsem 
z vidika obremenitve zaposlenih).
V luči naštetega Predlog Zakona uvaja posamezne trajne 
in začasne ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti, 
pacientovih pravic, zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja ter poklicev v zdravstveni dejavnosti.
Spreminja se ureditev področja delovanja javnih zdravst-
venih zavodov (natančno se definira ustanovitelja, organ, ki 
uresničuje njegove pravice in obveznosti, ter predlagatelja 
gradiva, sestava in pristojnosti svetov zavodov, katerih usta-
novitelj je Republika Slovenija, področje notranje revizije), 
in pogoje za zdravstvenega administrativnega sodelavca. 
Pristojnost za opravljanje upravnega in sistemskega nad-
zora v zdravstvu ter inšpekcijskega nadzora na področju 
čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob se prenaša na 
drug državni organ. 
Med ukrepi se določa tudi začasno povečanje obsega 
programa zdravstvene dejavnosti (za namen skrajševanja 
in odprave čakalnih dob) ter finančne spodbude za zdravst-
vene delavce in zdravstvene sodelavce;

8. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 8. redni seji, 14.7.2022, med drugim sprejela 
uredbo o razvrščanju objektov, novelo zakona o varstvu 
osebnih podatkov prestavila je pričetek uporabe zakona 
o dolgotrajni oskrbi in se seznanila z informacijo o 
izvajanju načrta za okrevanje in odpornost.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/6._REDNA_SEJA_VLADE_RS_1.7._2022.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/7._REDNA_SEJA_VLADE_.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/8._REDNA_SEJA_VLADE_14.7.2022.pdf
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9. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 9. redni seji med drugim potrdila uvrstitev 
sedemindvajsetih novih projektov v Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2022-2025, s katerimi bodo 
občine dobile sofinanciranje investicij novogradenj ali 
rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namen-
jenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni 
ravni ter za namen zagotavljanja enakih pogojev za 
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev.
Vlada je med drugim izdala tudi spremenjeno Uredbo o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 
plač v javnem sektorju, izdala je Uredbo o določitvi cen 
zemeljskega plina in sprejela dodatne odločitve v zvezi s 
pripravljenostjo na tveganja pri morebitnih motnjah z os-
krbo električne energije in zemeljskega plina in se seznanila 
z informacijo glede problematike oskrbe prebivalstva 
slovenske Istre s pitno vodo. Vlada je obravnavala tudi 
okvirna izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov 
za prihodnji dve leti. Na tej podlagi bodo resorji pripravili 
finančne načrte, ki bodo podlaga za nadaljnja usklajevanja 
in določanje prioritet vlade v prihodnjih dveh letih.   
Vlada ni podprla novele Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih in predloga novele Zakona o ustano-
vitvi občin ter o določitvi njihovih območij, s katero bi bil 
Občini Slovenska Bistrica podeljen status mestne občine. 
Celoten povzetek seje vlade si lahko preberete TU.

10. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 10. redni seji, ki je potekala 28. 7. 2022, 
med drugim določila besedilo predloga Zakona o nujnem 
ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev 
dviga cen energentov in izdala Uredbo o registru pravnih 
aktov lokalnih skupnosti, Uredbo o spremembah Uredbe 
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
ter sprejela Deveto poročilo o položaju romske skupnosti 
v Sloveniji. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, pros-
torov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija 
in Uredbo o varovanju predsednika Vlade Republike 
Slovenije. Sprejet pa je bil tudi sklep o oblikovanju ob-
veznih rezerv nafte in njenih derivatov za leto 2022, nova 
različica Ključnih elementov finančnih instrumentov v 
programskem obdobju 2014-2020, spremembe Načrta 
izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2022-2023. 
Vlada RS pa je obravnavala in sprejela tudi več odločitev 

v zvezi z uničujočim požarom na Krasu. Tako se je med 
drugim seznanila z delnim poročilom o intervenciji ob 
požaru v naravnem okolju na goriškem Krasu, sprejela 
odločitev o zagotovitvi finančnih sredstev prostovoljnim 
gasilskim društvom in drugim nevladnim organizacijam, 
ki so sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in 
reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Začela 
pa je tudi postopek za oceno škode po požaru na Krasu 
in možnosti finančne pomoči v okviru Solidarnostnega 
sklada EU.

Predlog Zakona o nujnem ukrepu na 
področju davka na dodano vrednost za 
omilitev dviga cen energentov
Vlada želi s predlogom zakona omiliti posledice dviga cen 
energentov z začasno določitvijo nižje stopnje davka na 
dodano vrednost. Za obdobje od 1. septembra 2022 do 
31. maja 2023 vlada predlaga 9,5 % stopnjo za dobave 
električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogre-
vanja in lesa za kurjavo.
Nižja stopnja velja za vse, tako za gospodinjske kot po-
slovne odjemalce omenjenih energentov.

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih 
skupnosti
Uredba podrobneje določa vsebino, način upravljanja 
in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter 
obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja Uradni 
list v zvezi z njim.
Ključni cilj je, da se izgradi celovita, popolna in pravilna 
informacijska rešitev o pravnem redu na lokalni ravni z 
vsemi funkcionalnostmi, ki so se izkazale za potrebne in 
koristne že na državni ravni (Pravno-informacijski sistem 
Republike Slovenije).

Deveto poročilo o položaju romske 
skupnosti v Sloveniji
V prilogah poročila je zajeto podrobno poročanje o 
uresničevanju preteklega nacionalnega programa v letu 
2021, in sicer po nosilcih ukrepov, podan pa je tudi 
podrobnejši pregled sofinanciranja s strani državnih 
organov.
Skupaj s preteklimi poročili bo tudi to dostopno na spletni 
strani vlade na povezavi Romska skupnost. Poročilo bo 
Vlada RS posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/9._REDNA_SEJA_VLADE_21.7.2022.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
https://www.gov.si/teme/romska-skupnost/
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Požar na goriškem Krasu
Delno poročilo o intervenciji ob požaru v naravnem 
okolju na goriškem Krasu
Vlada RS se je seznanila s prvim delnim poročilom o 
intervenciji ob požaru v naravnem okolju na goriškem 
Krasu med 15. in 26. julijem 2022. Zbiranje podatkov je 
še v teku, saj intervencija še poteka.
Izplačilo posebne nagrade prostovoljcem, vključenim 
v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob intervencijah 
v primeru nesreč večjega obsega
Vlada RS je na dopisni seji v petek, 22. julija 2022, sprejela 
odločitev, da se zagotovijo finančna sredstva prostovoljnim 
gasilskim društvom in drugim nevladnim organizacijam, 
ki so sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in 
reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v višini 
63,00 evrov do 8 ur na dan na sodelujočega prostovoljca 
oziroma v višini 94,5 evrov nad 8 ur na dan na sodelujočega 
prostovoljca. Sklenila je še, da se pravice porabe za zagotovi-
tev finančnih sredstev zagotovijo iz sredstev proračunskega 
sklada za razvoj nevladnih organizacij iz 28. člena Zakona 
o nevladnih organizacijah.
Navedena odločitev vlade se z namenom sistemske 
ureditve spreminja tako, da Ministrstvo za obrambo do 
konca meseca avgusta 2022 pripravi zakonsko rešitev, ki 
bo omogočala izplačilo posebne nagrade prostovoljcem, 
vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob inter-
vencijah v primeru nesreč večjega obsega. Do nagrade bodo 
upravičeni prostovoljci, aktivirani na podlagi državnega 
načrta in vpoklicani s strani civilne zaščite.
Začet postopek za oceno škode po požaru na Krasu in 
možnosti finančne pomoči v okviru Solidarnostnega 
sklada EU 
Vlada RS se je seznanila z možnostmi koriščenja sred-
stev Solidarnostnega sklada Evropske unije za podporo 
ukrepom za blažitev posledic požara na Krasu in zadolžila 
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da 
pripravi oceno skupne neposredne škode, ki je posledica 
požara na Krasu.
Celoten povzetek 10. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

8  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

7. IZREDNA SEJA DZ RS
7. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je 
potekala od 27. junija  do 1. julija 2022. Poslanke in 
poslanci so zavrnili skoraj vse zakonske predloge, ki 
jih je vložila opozicija med drugim tudi novelo zakona 
o lokalnih volitvah in predlog zakona o ustanovitvi 
občin. Sprejeta pa je bila novela zakona o nalezljivih 
boleznih. Na dnevnem redu je torej bilo približno 40 
zakonskih predlogov opozicijskih SDS in NSi, pa tudi 
predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o 
predlogu sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(RTVS).

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 
(ZNB-D), skrajšani postopek
Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki so ga v 
zakonodajni postopek vložili koalicijski poslanci s prvo-
podpisano Janjo Sluga, strožje kot doslej omejuje vlado pri 
vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice 
posameznika. Poleg tega uvaja institut parlamentarnega 
nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo sprva seznanjal z more-
bitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju 
ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval. 
Predlog ne uvaja obveznega cepljenja proti covidu-19, 
prav tako ne predvideva dodatnega zapiranja šol in ne 
nalaga obveznega nošenja mask v šolah. Ne uvaja niti novih 
prekrškovnih postopkov ali glob, ampak nekatere celo črta, 
navajajo predlagatelji.
Celoten povzetek 7. izredne seje DZ RS je na volj TU.

8. IZREDNA SEJA DZ RS
8. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je 
potekala 1. julija 2022. Poslanke in poslanci so v prvi 
obravnavi predlog  Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/10._REDNA_SEJA_VLADE_RS_29.7._2022.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-dz-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4938


20

Julij 2022

Predlog Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(ZRTVS-1B) 
Državni zbor na izredni seji odločil, da predlog sprememb 
zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so ga vložili 
v SDS in po katerem prispevek RTV ne bi bil več obvezen, 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Da je predlog spre-
memb primeren za nadaljnjo obravnavo, je glasovalo 24 
poslancev, da ni primeren, pa 51.

10. IZREDNA SEJA DZ RS
10. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije 
je potekala 14. julija 2022. Poslanke in poslanci so 
sprejeli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabil-
nosti zdravstvenega sistema in Zakon za zmanjšanje 
neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagot-
avljanje spoštovanja pravne države. ZOS je predložil 
amandmaje k zakonoma in bil delno uspešen, saj je 
bilo sprejeto dopolnilo, da se v sestavo svetov zdravst-
venih zavodov, katerih ustanovitelj je država, dodaja 
možnost imenovanja predstavnika lokalne skupnosti, 
to je občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež.

Predlog zakona o nujnih ukrepih za 
zagotovitev stabilnosti zdravstvenega 
sistema (ZNUZSZS) 
Poslanci so na izredni seji DZ z 48 glasovi za in 27 glasovi 
proti sprejeli zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev sta-
bilnosti zdravstvenega sistema.  Interventno zakonodajo, 
ki jo je vlada v parlamentarni postopek vložila po nujnem 
postopku, so pripravili na ministrstvu za zdravje in posega 
v več zakonov s področja zdravstva. 
Med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. 
zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. Tega bi se 
lotili tudi z dodatki za povečan obseg dela in za posebne 
pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Finančni 
učinek zakona je ocenjen na dobrih 200 milijonov evrov. 
Namen zakona je stabilizirati zdravstveni sistem in bol-
nikom zagotoviti ustrezno zdravstveno obravnavo, je 
uvodoma na današnji seji pojasnil državni sekretar na 
ministrstvu za zdravje Tadej Osterc. Na ministrstvu želijo 
do marca pridobiti objektivni posnetek stanja in bolnika 
dati na prvo mestu.  Med glavnimi rešitvami je Osterc 
poleg dodatkov na primarni ravni za povečan obseg dela 

izpostavil še profesionalizacijo svetov zavodov, obvezno 
izvajanje vsakoletne notranje revizije v javnih zdravstvenih 
zavodov, novi urad za nadzor, kakovost in investicije v 
zdravstvu ter plačilo vseh izvedenih zdravstvenih storitev 
nad rednim obsegom programa. 

Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in 
škodljivih posegov politike ter zagotavljanje 
spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)
Poslanci so  z 52 glasovi za in 27 proti sprejeli zakon za 
zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter 
zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili 
v Inštitutu 8. marec. Zakon bo v prejšnje stanje vrnil 11 
zakonov, spremenjenih v času prejšnje vlade. Zakon so 
podprli v koaliciji, v SDS so napovedali ustavno presojo. 
Med ureditvami, ki jih vračajo v preteklo stanje so tiste 
na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v 
policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih orga-
nizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike. 
Predlog zakona ukinja še pravno podlago za vstop podjetja 
Uber na slovenski trg, zmanjšuje vpliv odločanja kul-
turnega ministra na kulturnih programskih in projektnih 
razpisih in povečuje vpliv strokovnih komisij, ukinja 
posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje 
študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji 
na računu 5000 evrov.
Celoten povzetek 10. izredne seje DZ RS je na voljo TU.

12. IZREDNA SEJA DZ RS
12. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije 
je potekala 21. julija 2022. Poslanke in poslanci so 
potrdili predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki 
ga je v obravnavo po nujnem postopku poslala vlada. 
V skladu s predlogom se bo zakon namesto 1. januarja 
2023 začel izvajati 1. januarja 2024.
Kot je uvodoma v predstavitvi ključnih rešitev na 
današnji seji predstavil državni sekretar na ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon 
Maljevac, bodo s podaljšanjem obdobja za namenjanje 
dodatnih sredstev zaposleni v domovih za starejše bolje 
plačani, omogočene bodo tudi nove zaposlitve. Omenjena 
sredstva tudi preprečujejo, da bi breme povišanih oskrbnin 
padlo na ramena oskrbovancev in svojcev, poudarjajo na 
ministrstvu.

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-dz-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4942
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13. IZREDNA SEJA DZ RS
13. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije 
je potekala 21. julija 2022. Poslanke in poslanci so  ob 
vnovičnem odločanju o noveli zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (RTVS), na katero je DS v sredo vložil odložilni 
veto, novelo potrdili. Ponovno so poslanci odločali 
tudi o  Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih 
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne 
države. Slednji je prav tako dobil zadostno podpro ob 
ponovnem odločanju.

Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (RTVS)
Predlog za odločanje o odložilnem vetu na vladno novelo 
zakona o RTVS je vložila skupina državnih svetnikov s 
prvopodpisanim Matjažem Gamsom. Med drugim jih 
moti hitrost pri menjavi organov odločanja v zavodu. 
Tem namreč mandat po zakonu preneha veljati z dnem 
uveljavitve novele, medtem ko se novouvedeni svet RTVS 
konstituira najpozneje v roku 60 dni. To po mnenju DS 
predstavlja nerazumno kratek čas. 
Po navedbah vlade pa je namen novele spremeniti zdajšnji 
način upravljanja in vodenja zavoda tako, da se strankarska 
politika umakne iz njega, da se onemogoči politično podre-
janje in vmešavanje v kadrovske in uredniške odločitve ter 
da se zavod vrne javnosti in zaposlenim, je dejala ministrica 
za kulturo Asta Vrečko. Novela po navedbah ministrstva za 
kulturo povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe, krepi 
vlogo varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter upošteva 
priporočila Evropske komisije o stanju pravne države na 
področju medijev.
Celoten povzetek 13. izredne seje DZ RS je na voljo TU.

9  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

53. REDNA SEJA DS RS
53.  seja Državnega sveta RS je na povabilo državnega 
svetnika in župana Občine Litija potekala v Litiji.

Pokrajinska zakonodaja
Državni svetniki so paket pokrajinske zakonodaje, ki 
poleg zakona o ustanovitvi pokrajin zajema tudi predlog 
zakona o pokrajinah in zakona o financiranju pokrajin, 
sprejeli soglasno in s tem odprli pot nadaljevanju postopka 
v Državnem zboru.
Celoten povzetek 53. redne seja DS RS je na voljo TU.

31. IZREDNA SEJA DS RS
Državni svet je na 31.izredni seji izglasoval odložilni 
veto na zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih 
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne 
države. Podporniki veta so prepričani, da bi bilo bolje 
novelirati vsak zakon posebej in ne s t. i. omnibus 
pristopom.
Zakon, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec, bi sicer v 
prejšnje stanje vrnil 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v 
času vlade Janeza Janše. Minuli četrtek je DZ zakon sprejel 
z 52 glasovi podpore. Med ureditvami, ki jih vračajo v 
preteklo stanje, so tiste na področju svetov izobraževalnih 
zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih 
okoljevarstvenih organizacij iz postopkov obravnave 
okoljske problematike. 
Predlog za odložilni veto so vložili v Inženirski zbornici 
Slovenije, kjer jih predvsem moti poseganje v gradbeni 
zakon. Člani komisije DS za državno ureditev so pobudi 
na dopoldanski seji omenjene komisije prižgali zeleno luč. 
Komisija je opozorila, da zakon posega v 11 vsebinsko zelo 
različnih zakonov, zato uporaba t. i. omnibus pristopa ni 
utemeljena, je pobudo svetnikom na izredni seji DS pred-
stavil predsednik komisije Rajko Fajt. Menijo, da bi bilo 
treba predlagane rešitve obravnavati ločeno, torej vsako 
zakonsko novelo posebej, kar bi pomembno prispevalo k 
pravni varnosti. Na komisiji so ugotovili, da so nekatere 
predlagane spremembe primerne, določenih zadev pa ne 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_DRZAVNI_ZBOR/13._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_21.7.2022.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_DRZAVNI_SVET/53._REDNA_SEJA_DS_6.7.2022.pdf
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morejo podpreti, zato predlagajo, da se o zakonu še enkrat 
odloča. 
Po besedah Fajta so kritični predvsem do sprememb za-
konov o davku od dohodkov pravnih oseb, o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja, o orožju ter o 
prevozih v cestnem prometu. Opozorili so tudi na mnenje 
Inženirske zbornice Slovenije glede poseganja v gradbeni 
zakon. 
Med ureditvami, ki jih vračajo v preteklo stanje, so tiste 
na področju svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v 
policiji in izključevanja nevladnih okoljevarstvenih orga-
nizacij iz postopkov obravnave okoljske problematike, je 
na seji spomnila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. 
Obravnavani zakon je po njenih besedah nekaj radikalno 
drugačnega. »Zakona ni pisala neka majhna skupina 
moških v oblekah, ampak odvetniki in civilnodružbene 
organizacije z namenom povrnitve demokratičnih stan-
dardov,« je dejala. 
Predlog veta so podprli v interesni skupini lokalnih in-
teresov, kjer jih moti poseganje v upravljanje izobraževalnih 
zavodov, je pojasnil vodja skupine Milan Ozimič. Trenutna 
zakonodaja namreč omogoča tudi državi kot ustanovitelju 
zavoda možnost soupravljanja. 
Po drugi strani pa so vetu nasprotovali v interesni skupini 
delojemalcev, ki je po besedah Lidije Jerkič obravnavanim 
določbam nasprotovala že v času sprejemanja zakonov, 
zato vsebino zakona proti škodljivim ukrepom pretekle 
oblasti podpirajo.
Celoten povzetek 31. izredne seje DS RS je na voljo TU.

10 NOVICE ZDRUŽENJA

V DRŽAVNEM PRORAČUNU OB 
POLLETJU PETINO VEČ KOT LANI
V državni proračun se je po prvih podatkih ministrstva 
za finance v polletju nateklo približno 6,4 milijarde evrov 
prihodkov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju 
lani. Odhodki so bili z okoli 6,5 milijarde evrov medtem za 
11,6 odstotka nižji. Primanjkljaj je dosegel 128 milijonov 
evrov, lani v tem času nekaj nad 1,96 milijarde evrov.
Sodeč po zadnjih podatkih o realizaciji državnega proračuna 
v prvih petih mesecih leta je proračun samo junija zabeležil 
skoraj 48 milijonov evrov presežka. To je tako že tretji 
mesec zapored s proračunskim presežkom.
Davčni prihodki so se v polletju ustavili pri skoraj 5,4 
milijarde evrov in bili tako za 19,8 odstotka višji kot v 
enakem lanskem obdobju.
Prihodki od dohodnine so dosegli 910 milijonov evrov in 
bili medletno višji za 6,8 odstotka.
Prilivi od davka na dodano vrednost so z okoli 2,3 mili-
jarde evrov medletno navzgor odstopali za 22 odstotkov. 
Rast prilivov je po pojasnilih finančnega ministrstva izraz 
zaustavitve gospodarske aktivnosti in potrošnje v prvem 
lanskem polletju ter posledično učinka zadržane potrošnje. 
Na rast vpliva tudi visoka inflacija. Prihodki od trošarin 
so bili medtem s 665 milijoni evrov višji za bolj skromne 
tri odstotke.
Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so v prvih 
šestih mesecih letos dosegli 942 milijonov evrov in bili za 
polovico višji glede na enako obdobje lani, kar je posledica 
boljšega poslovanja podjetij.
Nedavčni prihodki so bili v šestih mesecih realizirani v 
višini 361 milijonov evrov in tako 19,4 odstotka nižji kot v 
enakem obdobju lani. Lani je država prejela 164 milijonov 
evrov prihodkov od koncesij za radijske frekvence, medtem 
ko letos tega izrednega prihodka ni bilo.
Prejeta sredstva EU so bila v polovici leta s 534 milijoni 
evrov in so za okoli 30 odstotkov višja kot v enakem 
obdobju lani.
Na odhodkovni strani je bilo za stroške dela ožje državne 
uprave v prvi polovici leta namenjenih 772 milijonov evrov 
oziroma 8,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/seje-ds-rs/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4951
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Znižanje je v večji meri posledica neizplačila covidnih 
dodatkov.
Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je država 
v letošnjem polletju namenila 969 milijonov evrov, kar je 
33,4 odstotka manj kot v lanskem primerljivem obdobju. 
Tudi tu je razlog v izteku raznih koronskih pomoči.
Za investicije je državni proračun v polovici leta namenil 
419 milijonov evrov oziroma 29,4 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani.
Izdatki za obresti so v šestmesečnem obdobju dosegli 350 
milijonov evrov, kar je 18,6 odstotka manj kot v enakem 
obdobju lani. Ti izdatki že nekaj časa padajo zaradi ukrepov 
za prestrukturiranje državnega dolga in ugodnejših pogojev 
zadolževanja v zadnjih letih.

LOKALNE VOLITVE BODO 20. 
NOVEMBRA 
Predsednica Državnega zbora RS je 20. 7. 2022 raz-
pisala lokalne volitve, ki bodo 20. novembra. Drugi krog 
županskih volitev v občinah, kjer v prvem krogu še ne 
bodo izvolili župana, pa bo 4. decembra. Volilna opravila 
bodo začela teči 5. septembra, ko bo že mogoče vlagati 
kandidature.
Datum lokalnih volitev sicer določa že zakon. Novela 
zakona o lokalnih volitvah, sprejeta novembra 2017, je 
namreč kot stalen datum rednih lokalnih volitev določila 
tretjo nedeljo v novembru. Pred štirimi leti so tako volitve 
potekale 18. novembra, v občinah, kjer nobenemu od 
županskih kandidatov ni uspelo zbrati večine glasov, pa 
je 2. decembra sledil še drugi krog. 
Volitve bodo potekale v vseh 212 občinah. Volivke in vo-
livci pa se bodo na njih izrekali tako o županih, kot članih 
občinskih svetov, ki imajo glede na velikost občine različno 
število članov, v skladu z zakonom od sedem do 45. 
V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo 
volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet. 
V občinah z ustanovljenimi ožjimi deli pa bodo hkrati 
potekale še volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih 
skupnosti. Zakon namreč določa, da se te volitve opravijo 
istočasno kot redne volitve v občinske svete, razpišejo pa 
jih župani. 
Kandidate oz. kandidatne liste lahko določijo politične 
stranke v občini, lahko pa jih vložijo tudi volivci. 

V občinah, kjer je članov občinskega sveta od sedem 
do 11, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, v 
številčnejših občinskih svetih pa po proporcionalnem. Po 
večinskem sistemu pa se voli tudi predstavnike italijanske 
ali madžarske oziroma romske skupnosti. 
Za župana pa je izvoljen kandidat, ki na volitvah dobi 
večino veljavnih glasov. Če noben od kandidatov ne dobi 
večine glasov, se izvede drugi krog volitev, kjer volivci 
izbirajo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila 
največ glasov. 
Novembrske lokalne volitve bodo osme v samostojni 
Sloveniji. Volilna udeležba je v primerjavi s prvimi nekaj 
volitvami v zadnjem obdobju nekoliko nižja; nazadnje se je 
na volišča odpravila dobra polovica volilnih upravičencev. 
Vse uspešnejše so na volitvah neodvisne liste in župani, ki 
kandidirajo samostojno oz. s podporo volivcev. 
Na lokalne volitve pa se pripravljajo tudi v strankah, v 
večini potekajo postopki evidentiranja kandidatov. Čeprav 
morebitnega sodelovanja ne izključujejo, se večina strank 
na volitve podaja samostojno, nadejajo se, da bodo 
izboljšale rezultate izpred štirih let.

DZ RS POVZEL DOPOLNILO ZOS 
PRI SPREJEMNAJU ZAKONA O 
NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV 
STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA 
SISTEMA 
14. 7. 2022 so poslanke in poslanci so sprejeli Zakon o 
nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega 
sistema in Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih 
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne 
države. ZOS je predložil amandmaje k zakonoma in bil 
delno uspešen, saj je bilo sprejeto dopolnilo, da se v sestavo 
svetov zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, 
dodaja možnost imenovanja predstavnika lokalne skup-
nosti, to je občine, v kateri ima zdravstveni zavod sedež.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN V 39 
OBČINAH 
Obljubo o izvedbi participativnega proračuna je držalo 
24 od 56 županov, ki so se k temu zavezali pred volitvami 
2018, ugotavljajo na Inštitutu Danes je nov dan. Tako 
participativni proračun sedaj izvaja v skupno 39 občin.
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Pred lokalnimi volitvami leta 2018 se je k izvedbi par-
ticipativnega proračuna v primeru izvolitve zavezalo 275 
kandidatk in kandidatov za županska mesta, a je po štirih 
letih obljubo držalo le 24 od 56 županj in županov, ki zdaj 
zaključujejo svoj mandat, navajajo na inštitutu. Seznam 
županov, ki so svojo obljubo prelomili je sicer na voljo 
na spletni strani Inštituta Danes je nov dan, kjer si lahko 
prebivalci ogledajo tudi, kje lahko sodelujejo pri izvedbi 
občinskih projektov. 
Na inštitutu pozdravljajo delo 39 slovenskih občin, 
ki so v štirih letih izvedle vsaj en cikel participativnega 
proračuna. Kot so navedli v sporočilu za javnost, bodo 
kljub napredku nadaljevali s prizadevanji za čim večjo 
uvedbo participativnih proračunov v lokalni samoupravi, 
saj ljudje z njimi med drugim pridobijo dodatna znanja 
o upravnih procesih, spodbujajo pa tudi razmišljanje o 
potrebah celotne skupnosti. 
Pri participativnem proračunu gre za eno najpomembnejših 
oblik neposrednega vključevanja občank in občanov v 
delo lokalne samouprave, ki prinaša številne pozitivne 
učinke, navajajo na inštitutu. Je proces demokratičnega 
soodločanja, pri katerem o porabi dela javnih sredstev za 
izvedbo projektov v lokalnem okolju neposredno odločajo 
prebivalke in prebivalci, ki projekte predlagajo in se do 
njih opredelijo. S tem lahko vplivajo na izboljšanje svo-
jega življenjskega okolja, saj za sodelovanje ni potrebno 
podrobnejše znanje o delovanju občine ali proračunu, so 
zapisali. 
Po navedbah inštituta se lahko z izvedbo participativnega 
proračuna med drugim poveča učinkovitost porabe javnih 
sredstev, poskrbi za enakomernejši razvoj občine in izboljša 
ravnanje z občinsko infrastrukturo. Poleg tega uvedba 
mehanizmov soodločanja prinaša pozitivne učinke za pre-
bivalce in prebivalke, ki so posledično bolj povezani s svojo 
skupnostjo, koristi pa lahko tudi izvoljenim predstavnicam 
in predstavnikom, saj odprto in transparentno delovanje 
občine krepi zaupanje in legitimnost, poudarjajo.

PRIČETEK VELJAVNOSTI 
INTREVENTNEGA ZAKONA V 
ZDRAVSTVU 
26. 7.2022 je začel veljati zakon o nujnih ukrepih za za-
gotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Med glavnimi 
rešitvami zakona so poleg dodatkov na primarni ravni za 
povečan obseg dela tudi profesionalizacija svetov zavodov, 

obvezno izvajanje vsakoletne notranje revizije v javnih 
zdravstvenih zavodih, novi urad za nadzor, kakovost in 
investicije v zdravstvu ter plačilo vseh izvedenih zdravst-
venih storitev nad rednim obsegom programa.
Posegel je v več zakonov s področja zdravstva, z namenom 
stabilizirati zdravstveni sistem in bolnikom zagoto-
viti ustrezno zdravstveno obravnavo. Zakon med drugim 
naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano 
dostopnost do zdravstvenih storitev. 
Skladno z zakonom se bodo na ministrstvu za zdravje 
dolgih čakalnih vrst lotili tudi z dodatki za povečan ob-
seg dela in za posebne pogoje dela na območjih občin 
z nižjo razvitostjo. Do marca pa želijo dobiti objektivni 
posnetek stanja v zdravstvu in bolnika dati na prvo mestu, 
je na izredni seji DZ sredi julija dejal državni sekretar na 
ministrstvu za zdravje Tadej Osterc. 
Ukrep plačila opravljenih storitev brez zgornje meje bo 
začel veljati s 1. septembrom in bo trajal do konca pri-
hodnjega leta. 
Zakon pristojnost za opravljanje upravnega in sistem-
skega nadzora, kakovosti in investicij v zdravstvu ter 
inšpekcijskega nadzora na področju čakalnih seznamov 
oziroma čakalnih dob prenaša na urad za nadzor, kakovost 
in investicije v zdravstvu. Vlada je za vršilca dolžnosti di-
rektorja urada imenovala Aleša Šabedra, sicer nekdanjega 
ministra za zdravje.

60 MIO EVROV NEPOVRATNIH 
SREDSTEV ZA JAVNA NAJEMNA 
STANOVANJA IZ NAČRTA ZA 
OKREVANE IN ODPORNOST
Ministrstvo za okolje in prostor je 34 projektom izdalo 
odločbe o odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja 
javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpor-
nost. Projekti bodo skupno zagotavljali pridobitev 1036 
javnih najemnih stanovanj, ki se bodo oddajala preko 
javnih razpisov po neprofitni najemnini. Skupna višina 
nepovratnih sredstev znaša 60 milijonov evrov.
27 deležnikov je posredovalo 43 vlog za sofinanciranje 
projektov. Med prejetimi vlogami je bilo 34 formalno 
popolnih, 8 nepopolnih in ena se je zaradi manjkajočih 
obveznih prilog zavrgla. Vseh 8 vlagateljev, ki so vložili 
formalno nepopolne vloge, je pravočasno in skladno z 
zahtevami posredovalo dopolnitve, zato je v strokovni 
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pregled in ocenjevanje prišlo 42 vlog, ki so bile razvrščene 
po številu točk in po datumu vložitve vloge.
Vsa pridobljena stanovanja se bodo upravičencem oddajala 
prek javnih razpisov in po neprofitni najemnini, s čimer 
bo investicija pomembno prispevala k olajšanju dostopa 
do primernih stanovanj v Sloveniji.
Prednost pri vrednotenju vlog so imele investicije, ki 
zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve. Tako bo 
82% pridobljenih stanovanj izpolnjevalo zahteve najvišjega 
razreda energetske učinkovitosti A1, s čimer se zagotav-
lja nizko porabo energije in nižje obratovalne stroške za 
najemnike.
Z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 
so se dodatne točke dodelile tudi projektom na obme-
jnih problemskih območjih. Prostorska razmestitev 
pridobljenih stanovanj po statističnih regijah bo tako 
naslednja (na področju Pomurske in Zasavske regije 
vloge niso prispele): Podravska: 404, Obalno-kraška: 166, 
Jugovzhodna Slovenija: 112, Koroška: 101, Savinjska: 
82, Osrednjeslovenska: 80, Posavska: 37, Goriška: 24, 
Gorenjska: 20, Primorsko-notranjska: 10.

ŠTUDIJA O DELU NA DALJAVO
S strani Fakultete za družbene vede smo bili obveščeni, da 
Evropska komisija izvaja študijo, s katero želi ugotoviti, 
kako nove delovne navade, ki so posledica pandemije 
Covid-19, vplivajo na počutje in produktivnost delavcev. 
Še posebej jih zanima mnenje delodajalcev o delu na 
daljavo (zmožnost opravljanja dela od koder koli) in o 
pravici do prekinitve (pravica delavcev do “odklopa od 
dela” zunaj delovnega časa).
Študijo izvajajo Visionary Analytics in Notus. Naročnik 
študije je Evropska komisija, Generalni direktorat za 
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Podporno 
pismo lahko najdete tukaj. Študija bo prispevala k razpravi 
o odzivu politike na nove izzive za delavce in delodajalce. 
To je edinstvena priložnost, da delodajalci podajo mnenje 
in izkušnje in tako neposredno prispevajo k oblikovanju 
politik. 
Vprašalnik se nahaja na spodnji povezavi: https://survey.
alchemer.com/s3/6921298/26fcf9d35be3. Na povezavi 
izberete slovensko verzijo vprašalnika. Vsak delodajalec naj 
vprašalnik izpolni samo enkrat. Izpolnjevanje vprašalnika 
traja največ 10 minut. 

11 KORISTNE INFORMACIJE

POSTOPEK PRIPRAVE OPPN_ZUreP-3 
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in posredo-
valo Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN 
v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) - do 
vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju pros-
torskega načrtovanja.
Celotno obvestilo MOP je dostopno TU.

PRIROČNIK ZA PRESOJANJE IN 
RAZVOJ KOMPETENC NA PODROČJU 
JAVNEGA NAROČANJA 
MJU je pripravil priročnik za presojanje in razvoj kom-
petenc na področju javnega naročanja, ki je namenjen 
zaposlenim, ki sodelujejo, izvajajo ali odločajo v postopkih 
oddaj javnih naročil, saj jih seznanja s širšim področjem 
presojanja in razvoja kompetenc na tem področju.
Namen priprave kompetenčnega modela je predvsem v 
oblikovanju enotnih struktur znanj in veščin, sposob-
nosti in osebnostnih značilnosti posameznika, ki deluje 
na področju javnega naročanja. Na tej osnovi se bodo lahko 
uspešno opredelila potrebna znanja oziroma kompetence 
za posamezno delovno mesto ter ugotovile vrzeli za posa-
mezno področje delovanja organizacije, so danes sporočili 
z ministrstva za javno upravo. 
Kot so ocenili na ministrstvu, na področju javnega 
naročanja potrebujemo sistem, ki bo motiviral in nagra-
jeval vključene tako na strani naročnikov in ponudnikov 
kot uslužbence, ki se bodo samostojno odločali in iskali 
izzive, tiste, ki presegajo zahteve predpisov, in ponudnike, 
ki bodo na trgu javnega naročanja našli dovolj pravih 
izzivov in priložnosti. Cilj je preseči zgolj avtomatizirano 
uporabo zakonodajnega okvira. 
Tudi Evropska komisija je intenzivno pristopila k pripravi 
smernic, navodil oziroma priporočil za države članice za 
dvig kompetenc na področju javnega naročanja, so za-
pisali in dodali, da so se v pilotni projekt na tem področju 
aktivno vključili tudi na ministrstvu za javno upravo, ki 
je sistemsko pristojno za področje javnega naročanja v 
Sloveniji. 

https://www.visionary.lt/
https://notus-asr.org/
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2022/06/Support-letter_TW-Study_signed.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6921298/26fcf9d35be3
https://survey.alchemer.com/s3/6921298/26fcf9d35be3
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=4957
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V jesenskih mesecih bodo kompetenčni model podprli 
s programom za usposabljanje uslužbencev, ki izvajajo 
postopke javnega naročanja. Program se bo izvajal v ok-
viru Akademije javnega naročanja, ki omogoča prido-
bivanje ustreznih znanj na področju javnega naročanja. 
Usposabljanja bodo pripravljena v modulih za različne 
profile delovnih mest, z namenom zagotavljanja ustrezne 
ravni in obsega izobraževanj za posamezen profil delovnega 
mesta oziroma potrebe zaposlenega. 
Program Akademija javnega naročanja se bo izvajal v 
okviru Upravne akademije ministrstva za javno upravo 
in bo od januarja prihodnje leto na voljo vsem zaintere-
siranim deležnikom. Priprava kompetenčnega modela in 
vzpostavitev programa Akademije javnega naročanja pa 
med drugim v načrtu za okrevanje in odpornost naslavlja 
tudi ukrep profesionalizacije v sistemu javnega naročanja, 
so še navedli.

PRIPOROČILO OBČINAM: 
PRIPRAVLJAVEC REGIONALNEGA 
PROSTORSKEGA PLANA
konec maja je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo 
posvet z vsemi občinami v državi, na katerem so vas sez-
nanili z aktivnostmi, ki jih na ministrstvu že izvajajo za 
čim boljšo pripravo prve generacije regionalnih prostorskih 
planov (v nadaljevanju RPP), z vašo vlogo v tem procesu 
ter vam predstavili dosedanje rezultate Pilotnega projekta 
za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje, 
pridobljene v okviru področja Zagotovitev podatkov za 
vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni 
(krajše PILOT MOP -. področje 1 RPP). 
V okviru posveta so spomnili, da je konec leta 2021 
začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list 
št. 199/2021; v nadaljevanju ZUreP-3), ki določa, da 
morajo regije pripraviti in sprejeti RPP do konca leta 2026 
(1.1.2027). ZUreP-3 določa tudi, da morajo pripravlja-
vca RPP za celotno območje vsake razvojne regije izbrati 
občine v regiji. Pripravljavec RPP je lahko le pravna oseba v 
večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja.
Pripravljavca RPP občine v regiji lahko izberejo z javnim 
razpisom ali pa svet regije sprejme sklep o tem, kdo bo 
pripravljavec RPP. 
V kolikor se boste odločili, da boste pripravljavca izbrali z 
javnim razpisom, so na ministrstvu, da bi poenotili pripravo 

javnega razpisa, pripravili vzorec projektne naloge ter 
priporočena merila in pogoje za izbor pripravljavca RPP. 
V nasprotnem primeru za določitev pripravljavca zadostuje 
sklep sveta regije. Na ministrstvu načrtujejo, da bi proces 
priprave prve generacije RPP, v katerem bo pripravljavec 
imel pomembne in številne naloge, začeli v začetku 2023, 
zato vas ponovno pozivajo, da pripravljavca RPP izberete 
čim prej, najkasneje pa do konca leta 2022.

ODPRT RAZPIS TRAJNOSTNI TURIZEM 
IN OZELENITEV MEST
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, 
da je v okviru programa URBAN Agenda for the EU je 
odprt razpis za nova  tematska partnerstva - »Trajnostni 
turizem in Ozelenitev mest«, kjer lahko pod določenimi 
kriteriji sodelujejo občine-lokalne skupnosti in druge 
institucije nacionalne ravni, ki bi se želele vključiti v 
Partnerstvo za urbani razvoj v EU. Bistvena dodana vred-
nost sodelovanja v takem EU partnerstvu bo pridobitev 
dobrih praks in predstavitev slovenskih dobrih praks na 
področju celostnega razvoja trajnostnega turizma v mes-
tih in ozelenitve mest v  smislu trajnostnega razvojnega 
pristopa pri  urbani politiki v mestih( prostorsko-razvojno 
načrtovanje)  ter sodelovanje na EU ravni z drugimi EU 
mesti s ciljem  večje  dostopnosti znanj iz področja trajnost-
nega razvoja v mestih, sodelovanje z drugimi mesti EU za 
izboljšanje EU virov financiranja EU mest  in sodelovanje 
partnerstva za izboljšanje  regulativ iz področja urejanja in 
trajnostnega upravljanja EU mest.  
Pristop k Partnerstvu  za kandidate  pomeni, da morajo 
člani nositi vse stroške sodelovanja v Partnerstvu sami a 
koristi, ki bi jih imelo posamezno mesto ali konzorcij mest 
v takem partnerstvu, je zagotovo zelo veliko še posebej 
dostop do dobrih evropskih praks iz tega področja in 
možnost sodelovanja z drugimi EU mesti. 
Kandidati za partnerstvo v   UAEU   bodo morali   vse 
stroške udeležbe nositi sami. Prijavijo se lahko mestne 
uprave, uprave regij/pokrajin, konzorciji mest na nacio-
nalni ravni in krovne organizacije - združenja mest kot 
sta SOS in ZOS. 
Več informacij je na voljo TU.    

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/POJASNILA_MINISTRSTEV/350-1-2022_pripravljavecRPP_projektna_naloga_VZOREC.docx
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/POJASNILA_MINISTRSTEV/350-1-2022_pripravljavecRPP_merila_pogoji_VZOREC.doc
file://DS218J/home/Disk_B/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2022/julij%2022/material/Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable Tourism - Regional Policy - European Commission (europa.eu)
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PRENOVLJEN NEPREMIČNINSKI 
SISTEM IN PORTAL PROSTOR
Poleg prenovljenih procesov evidentiranja in nove in-
formacijske rešitve katastra nepremičnin je zaživel tudi 
prenovljen spletni portal Prostor - informacijski in storit-
veni portal, namenjen uporabnikom. Portal Prostor zajema 
informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska 
uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih 
storitev za prenos ali obdelavo podatkov (vpogledovalniki, 
aplikacije, javno dostopni spletni servisi).
Stare informacijske rešitve so bile tehnološko zastarele in 
niso omogočale uvedbe elektronskega poslovanja in izva-
janja posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, 
ki jih je predpisal Zakon o katastru nepremičnin - ZKN 
(Ur.l.RS, št 54/21). S sprejetjem Zakona o katastru 
nepremičnin je bila dana ustrezna pravna podlaga za 
celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z 
odločanjem o vpisih v kataster nepremičnin, register pro-
storskih enot, evidenco državne meje in register naslovov.
Zakon o katastru nepremičnin je določil, da se podatki 
o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države po 
novem evidentirajo v enotni evidenci z imenom Kataster 
nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah, kot do 
sedaj. Zakon o katastru nepremičnin je uvedel enoten 
postopek evidentiranja nepremičnin ter omogočil možnost 
evidentiranja območja služnosti in območja stavbne prav-
ice. Zakon ustrezneje ureja način vodenja sestavin delov 
stavb, kot so na primer atriji in parkirna mesta, ter vpisov 
podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb.
Poleg prenovljenih procesov evidentiranja in nove in-
formacijske rešitve katastra nepremičnin je zaživel tudi 
prenovljen spletni portal Prostor - informacijski in storit-
veni portal, namenjen uporabnikom. Portal Prostor zajema 
informacije o evidencah, ki jih vodi in vzdržuje Geodetska 
uprava in uporabnikom služi kot vstopna točka do različnih 
storitev za prenos ali obdelavo podatkov (vpogledovalniki, 
aplikacije, javno dostopni spletni servisi).
Več informacij je na voljo TU.

12 AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi 
in pozivi:
1. Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - 

poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023 – 26. 
8. 2022

2. 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

3. 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

4. Posojila za financiranje projektov celovite energetske 
prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. 
najkasneje do 31. 12. 2023

5. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje 
do 31. 12. 2023

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

7. Posojila za financiranje projektov celovite energetske 
prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. 
najkasneje do 31. 12. 2023

8. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja 
za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje 
do 31. 12. 2023

9. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih 
enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31. 
12. 2023

10. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo 
stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023

11. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najem-
nih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 
31. 12. 2023

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

https://www.e-prostor.gov.si/
https://www.gov.si/novice/2022-07-25-prenovljen-nepremicninski-sistem-in-portal-prostor/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-letih-2022-in-2023/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-letih-2022-in-2023/
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/obcine-javni-sektor/posojila-za-financiranje-projektov-urbanega-razvoja-za-obcine-ur-0
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee
https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/posojila-za-financiranje-projektov-celovite-energetske-prenove-javnih-stavb-ee


28

Julij 2022

13 EU NOVICE

ZDRAVSTVENA STRATEGIJA EU
Evropska komisija je v začetku julija začela javno pos-
vetovanje in poziv k zbiranju dokazov o novi globalni 
zdravstveni strategiji EU. Posvetovanje bo odprto 12 
tednov. 
Zbiranje dokazov in mnenj državljanov ter drugih zaintere-
siranih strani je bistvenega pomena za pripravo kakovostne 
strategije zunanjih ukrepov EU na področju zdravja. 
Več informacij je na voljo TU.
DIGITALNA ZAKONODAJA
Evropska komisija pozdravlja sprejetje zakona o digitalnih 
storitvah in zakona o digitalnih trgih s strani Evropskega 
parlamenta, ki ju je decembra 2020 predlagala Komisija.
Pri tem zakonodajnem paketu gre za prvi celovit pravilnik, 
ki bo urejal delovanje spletnih platform, od katerih smo v 
vsakdanjem življenju odvisni vsi. Nova pravila bodo veljala 
po vsej EU in bodo ustvarila varnejši in bolj odprt digitalni 
prostor, ki temelji na spoštovanju temeljnih pravic.
Več informacij je na voljo TU. 

POROČILO O SHEMI FINANCIRANJA 
NextGenerationEU
Komisija je 8. 7. 2022 objavila drugo polletno poročilo o 
shemi financiranja NextGenerationEU, ki zajema obdobje 
od 1. januarja do 30. junija 2022. 
Poročilo obravnava financiranje programa 
NextGenerationEU v prvi polovici letošnjega leta. 
Od junija 2021 do danes je Komisija v imenu in za račun 
EU zbrala 121 milijard evrov sredstev za dolgoročno fi-
nanciranje NextGenerationEU, od tega 50 milijard evrov 
med januarjem in junijem 2022. 
To vključuje zelene obveznice NextGenerationEU v višini 
28 milijard evrov, od tega za 16 milijard evrov obveznic 
izdanih v prvi polovici leta 2022.
Več informacij je na voljo TU.

NEPOVRATNA SREDSTVA V OKVIRU 
INSTRUMENTA ZA POSOJILA V 
JAVNEM SEKTORJU
Komisija je objavila prvi razpis za nepovratna sredstva v 
okviru instrumenta za posojila v javnem sektorju. Na 
splošno naj bi instrument v naslednjih sedmih letih spod-
budil med 18 in 20 milijard evrov javnih naložb.
Javni organi lahko zaprosijo za nepovratna sredstva za 
projekte, ki bodo koristili območjem za pravični prehod. 
Podporo v obliki nepovratnih sredstev dopolnjuje posojilo 
Evropske investicijske banke. V manj razvitih regijah lahko 
doseže do 25 % posojila EIB, kar znatno zmanjša finančno 
breme za upravičence in poveča privlačnost naložb. 
Instrument je eden od treh stebrov mehanizma za pravični 
prehod, ki je del evropskega zelenega dogovora za dosego 
podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. 
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKI NAČRT ZA ZMANJŠANJE 
POVPRAŠEVANJA PO PLINU
Komisija je predstavila evropski načrt za zmanjšanje 
povpraševanja po plinu. Cilj je do naslednje pomladi zmanjšati 
porabo plina v Evropi za 15 % in tako nadaljevati prizadevanja 
za zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih dobaviteljev. 
Evropska unija se namreč sooča s tveganjem nadaljnjih 
prekinitev dobave plina iz Rusije, saj Kremelj izvoz 
plina uporablja kot orožje. Zmanjšana dobava plina je že 
prizadela skoraj polovico držav članic.  Takojšne ukrepanje 
lahko zmanjša tveganje in stroške za Evropo v primeru 
nadaljnjih motenj oskrbe ali popolne prekinitve dobave 
ter tako okrepi evropsko energetsko odpornost. 
Vsi odjemalci, javne uprave, gospodinjstva, lastniki javnih 
stavb, dobavitelji električne energije in industrija lahko 
sprejmejo ukrepe za varčevanje s plinom in bi jih tudi 
morali, meni Komisija.  
Komisija bo tudi pospešila priprave na diverzifikacijo os-
krbe, vključno s skupnim nakupom plina, da bi povečala 
možnosti EU za zagotovitev dobave plina iz drugih virov.
Vprašanja in odgovori so na voljo TU.

Informativni pregled: Varčujmo s plinom za varno zimo 
je na voljo TU.

Več informacij pa je dostopnih TU.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Global-health-new-EU-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Global-health-new-EU-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_4309
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_22_1978
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_4313
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_4401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1935
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1935
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=pslf;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_1935
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_22_4612
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_4609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/fs_22_4610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_4608

