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1  UVOD 
Spoštovani,

pred vami je osvežen Mesečni utrip, kateremu smo dodali novo rubriko z 
naslovom »Zgodba iz naslovnice«. Z njo želimo spodbuditi članice, da o svojih 
uspešno izvedenih projektih seznanjajo tudi druge občine. S tem pa tudi 
delimo primere dobrih in uspešnih praks. Občine članice tako pozivamo, da 
nam pošiljate svoje prispevke in z vsemi nami delite svoje uspehe.

Z novim mandatnim obdobjem smo na ZOS, skladno z določili Statuta 
Združenja občin Slovenije, pristopili k oblikovanju sestav organov in z name-
nom oblikovanja predsedstva ZOS je bilo v januarju izvedenih 11 od 12 sej 
regijskih svetov. Na podlagi sprejetih sklepov smo na pristojne naslovili kar 
nekaj predlogov in pobud.  Prejeli smo tudi že prve odzive pristojnih. 

Konec meseca januarja je bilo zaradi reorganizacije Vlade RS, katero je prines-
la novela Zakona o vladi, v Državnem zboru RS imenovanih devet ministrov 
Vlade RS. Tako 15. slovensko vlado sestavlja 19 ministrstev in en vladni urad.

V januarju 2023 smo za vas izvedli dve izobraževanji, v prihajajočih mesecih 
pa vas vabimo, da se udeležite sledečih zanimivih izobraževanj: 

• DDV posebnosti v občinah in zadnje spremembe – 15. 2. 2023
• Državne pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu – 16. 2. 2023
• Pravilno vodenje ustne obravnave v upravnem postopku – 16. 2. 2023
• Evidenčna javna naročila – 17. 2. 2023
• Zaključni račun za leto 2022 – 21. 2. 2023
• Pravilna ureditev dela na domu – 23. 2. 2023
• S pravilno pripravo investicijske dokumentacije do uspešno izvedenega 

projekta – 27. 2. 2023
• Vse o ključnih vsebinah Zakona o katastru nepremičnin – 28. 2. 2023

V tajništvu Združenja občin Slovenije vse aktualne informacije sproti objavlja-
mo na spletnih straneh združenja in vas vabimo, da jih redno spremljate.

V tajništvu združenja pa smo vam vedno na voljo za vsa vprašanje na telefon-
ski številki 01/230 63 32 ali na elektronskem naslovu info@zdruzenjeobcin.si.

                                                                                                                  Uredništvo
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2  ZGODBA IZ 
NASLOVNICE

AKTIVNO SODELOVANJE OBČINE 
BOVEC S SOSEDNJIMI, TUDI 
ZAMEJSKIMI OBČINAMI

Občina Bovec bi bila, če bi upoštevali meje z Občinami 
v Italiji in gore, ki jo ločujejo od Gorenjske, pravzaprav 
postavljena v kot. Z Občinama Kobarid in Tolmin aktivno 
sodeluje na vseh ravneh, v Bovcu pa je tudi sedež 
Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, katerega ustano-
viteljice so  Občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Zgledno je 
tudi sodelovanje z Občino Kranjska Gora.

Ob tem pa zagotovo kot primer dobre prakse lahko 
izpostavimo čezmejno povezovanje z Občinami Čenta 
(Tarcento), Rezija (Resia), Kluže (Chiusaforte) in Trbiž 
(Tarvisio). Z Občino Čenta je Občina Bovec pobratena 
že več kot 25. Med Občinami Bovec, Rezija in Kluže je 
bilo marca 2018 na pobudo Občine Bovec  podpisano 
tudi pismo o nameri o sistematičnem razvoju območja 
kaninskega pogorja. Smučišči Kanin in Sella Nevea (V 
Žlebeh) sta od leta 2009 povezani v enotno in edino 
visokogorsko čezmejno povezano smučišče v Sloveniji, 
Kanin-Sella Nevea,

Pri sodelovanju s pobrateno Občino Čenta lahko posebej 
izpostavimo sodelovanje pri organizaciji Festivala dei 
cuori ( Festivala src), na katerem nastopijo najboljše, 
svetovno priznane folklorne skupine. Že več kot 20 let 
posamezne folklorne skupine nastopijo tudi v Bovcu, 
zadnja leta pa sredi avgusta kar vseh šest, ki ob domači 
Folklorni skupini Chino Ermacora iz Čente nastopajo 
v Čenti. Občina Bovec za več kot 100 nastopajočih v 
Bovcu zagotovi avtobusne prevoze, prehrano in ogled 
doline Soče od izvira Soče do Bovca. Dogodka se vedno 
udeležita oba župana, zadnja leta sta to Valter Mlekuž in 
Mauro Steccati, s sodelavci, ki sta medsebojno sodelova-
nje  dvignila na visoko raven. To je skupni projekt Občin 
Bovec in Čenta, prireditev pa je, tako kot vse poletne 
prireditve na trgu, ki jih financira Občina Bovec, za 
gledalce brezplačna. 

Občina Bovec s številnimi ukrepi stremi k trajnostnemu 
razvoju, zato je med drugim podprla tudi avtobusne 
prevoze Bovec-Vršič-Kranjska Gora in nazaj in leta 2018 
še Bovec-Predel-Trbiž-Kranjska Gora-Ljubljana in nazaj. 
Sprva je bila od leta 2016 avtobusna linija preko Vršiča 
živa julija in avgusta, maja 2021 pa sta zaradi vse večjega 

interesa župana Občin Bovec in Kranjska Gora Valter 
Mlekuž in Jani Hrovat z družbo Nomago podpisala 
pogodbo o sofinanciranju te avtobusne linije tudi v 
juniju in septembru. Ta poteza se je izkazala za izjemno 
dobrodošlo in tudi potrebno. Junija 2018 pa je zaživela še 
zgodovinska avtobusna linija Ljubljana-Kranjska Gora-
Trbiž-Bovec in nazaj, kar je bil izjemen doprinos tako za 
trajnostni turizem kot za prebivalce Strmca in Loga pod 
Mangartom. Prevoze je začela izvajati družba Arriva,  
Občina Bovec pa je, prav zaradi zglednega sodelovanja 
z Občino Trbiž in deželo Furlanijo Julijsko krajino, zanje 
pridobila vsa potrebna soglasja za izvajanje postankov 
na trbiški železniški postaji Boscoverde, v centru Trbiža 
in Rablju, pri Rabeljskem jezeru pa je soglasje Občina 
Bovec pridobila od lastnika privatnega parkirišča. 
Bovec se preko železniške postaje na Trbižu povezuje s 
celotnim evropskim prostorom. Julija 2019 je s pomočjo 
Občine Bovec na tej liniji redne prevoze uvedla še družba 
Nomago. Dodala je še povezavo z železniško postajo 
Most na Soči in prevoz koles ter 1. julija 2021 začela tudi 
na Bovškem izvajati avtobusne prevoze po sistemu HOP 
ON-HOP OFF. Gre za izvajanje projekta trajnostne mobil-
nosti za zmanjšanje prometne obremenjenosti v ekološko 
občutljivem prostoru. Na ta način Občina Bovec bistveno 
pripomore k trajnostnemu razvoju celotnega območja. 

»MILAN ŠTULC, odnosi z javnostmi in mednarodno sodelo-
vanje Občine Bovec«
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU 
RS

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
1/2023

• Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih 
izvajalcev bistvenih storitev

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
6/2023

• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine 
za energente in električno energijo

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
8/2023

• Uredba o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih 
izvajalcev bistvenih storitev

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
9/2023

• Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega 
ogrevanja,

• Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
13/2023

• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine 
za energente in električno energijo

4  AKTUALNA 
PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O BLAGOVNIH 
REZERVAH

Predlog Zakona o blagovnih rezervah (v nadaljevanju: 
Zakona), katerega je pripravilo Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ureja:

1. načrtovanje, 
2. financiranje, 
3. oblikovanje, 
4. skladiščenje, 
5. vzdrževanje in uporabo državnih blagovnih rezerv,
6. način izvajanja storitev gospodarske javne službe.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredu-
jete do 3. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O DOLOČITVI IN 
VARSTVU NARAVNIH VREDNOST 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi 
in varstvu naravnih vrednost (v nadaljevanju: Pravilnik), s 
katerim minister za vsako naravno vrednoto določi:

• identifikacijsko številko jame,
• ime jame,
• tip jame,
• opredelitev vhoda z geografskimi koordinatami,
• razvrstitev jame glede režima vstopa na odprte jame 

s prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame. 
Strokovni predlog  za določitev naravnih vrednot na 
podlagi četrtega odstavka 37. člena  ZON pripravi orga-
nizacija, pristojna za ohranjanje narave. Spremembe in 
dopolnitve pravilnika temeljijo na  zadnjem strokovnem 
predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN).

S Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Priloga 1, med 
drugim:
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• iz seznama naravnih vrednot in njihove razvrstitev 
na vrednote državnega in lokalnega pomena se 
izbriše 186 naravnih vrednot s sledečimi razlogi:

* 35 naravnih vrednot ne izpolnjuje več meril za 
status naravne vrednote (ugotovljeno ob ponov-
nem strokovnem vrednotenju obstoječih naravnih 
vrednot in ob upoštevanju prenovljenih meril 
vrednotenja za nekatere zvrsti), 

* 52 naravnih vrednot ne obstoji več zaradi naravnih 
procesov (propad po naravni poti), 

* 13 naravnih vrednot  ne obstoji več zaradi odstra-
nitve na  podlagi  10. člena ZON, ki izključuje 
varstvo naravnih vrednot v primeru  ukrepov za 
odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali 
zdravje ljudi ali premoženja (v vsakem od primerov 
je nevarnost zaradi dreves v slabem stanju v 
mnenju opredelil in utemeljil ZRSVN),

* 21 naravnih vrednot ne obstoji več zaradi uničenja 
kot posledica človekovih ravnanj, pri čemer tudi 
sanacija ni več možna, 

* 2 naravni vrednoti sta bili v seznamu navedeni 
dvakrat, zato se dvojnika izbrišeta, 

* 2 naravni vrednoti  se izbrišeta zaradi drugega raz-
loga (rastišče je degradirano, travnik je prekopan v 
njivo, utemeljenost sanacije je vprašljiva; drevo je 
posekano zaradi ogrožanja varnosti),

* 61 naravnih vrednot je izgubilo  samostojni  status 
zaradi  priključitve tega dela naravne vrednote 
drugi naravni vrednoti. 

• na seznamu naravnih vrednot in njihove razvrstitev 
na vrednote državnega in lokalnega pomena se 
opredeli  169 novih naravnih vrednot -  največ novih 
naravnih vrednot je opredeljenih z drevesno zvrstjo 
(98), druge so opredeljene z  geološko (12), hidrološko 
(22), zoološko (19), botanično (13), ekosistemsko 
(16), geomorfološko (20) zvrstjo ter zvrstjo oblikovane 
narave  (2). Ena naravna vrednota je lahko opredeljena 
z več zvrstmi.  Po pomenu je opredeljenih 26 naravnih 
vrednot za naravne vrednote državnega pomena, 143 
pa za naravne vrednote lokalnega pomena. 

• v nov Seznam naravnih vrednot – delov narave, ki 
imajo lastnosti jame v skladu z zakonom, ki določa 
varstvo podzemnih jam, in njihova razvrstitev glede 
režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzoro-
vanim vstopom ali zaprte jame  se vključi 2553 novo 
odkritih podzemnih jam, poleg tega se spremenijo 
podatki jam,  zlasti podatki o koordinatah vhodov v 
jame, ki so  zaradi boljših tehničnih pripomočkov dolo-
čene točneje. Ker gre za spremembe pri večjem številu 

jam, se celoten seznam jam nadomešča z novim. Vseh 
jam v seznamu je 14.695. Po režimu vstopa je oprede-
ljenih 6 zaprtih jam in 291 odprtih jam z nadzorovanim 
vstopom, ostale so odprte jame s prostim vstopom. 

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko na posre-
dujete do 10. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si

PREDLOG UREDBE O PRAVICI DO 
OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S 
PREDNOSTJO

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo je pripravila 
predlog Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s 
prednostjo, ki:

1. določa skupine uporabnikov, ki so upravičeni do 
uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo,  

2. ureja določanje omrežnih priključnih točk s prednostjo, 
3. ureja zbiranje, obdelavo in hranjenje podatkov o 

omrežnih priključnih točkah s prednostjo, 
4. ureja obveščanje o spremembah podatkov o  omrežnih 

priključnih točkah s prednostjo, in druga vprašanja, po-
vezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo.

Med upravičenci do uporabe omrežnih priključnih točk s 
prednostjo so:

1. nosilci izdelave obrambnega načrta v skladu z uredbo, 
ki ureja obrambno načrtovanje;

2. subjekti, ki so vključeni v sistem upravnih zvez v skladu 
z uredbo, ki določa upravne zveze;

3. subjekti, ki izdelujejo načrte zaščite in reševanja v 
skladu z uredbo, ki določa vsebino in izdelavo načrtov 
zaščite in reševanja; 

4. upravljavci kritične infrastrukture, ki so določeni v skla-
du s predpisi, ki urejajo področje kritične infrastrukture;

5. izvajalci bistvenih storitev, ki so določeni na podlagi 
zakona, ki ureja informacijsko varnost;

6. organi države uprave, ki upravljajo z informacijskimi 
sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo informacijske 
storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za 
zagotavljanje nacionalne varnosti,  ki so določeni na 
podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost in

7. drugi organi javnega sektorja, ki so ključni za nemoteno 
delovanje države v stanjih ogroženosti, ki jih na predlog 
resorno pristojnega ministrstva določi komisija. 

Načrte zaščite in reševanja izdelujejo država, občine, go-
spodarske družbe, zavodi in druge organizacije pod pogoji 
iz uredbe. To so na primer organizacije, ki v delovnem 
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo 
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jedrske ali radioaktivne snovi, na� o in njene derivate ter 
energetske pline ali opravljajo dejavnost oziroma uprav-
ljajo sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek 
nesreče. 

Zaradi sprejema Zakona o informacijski varnosti so v 
primerjavi s prejšnjo uredbo med upravičence dodani tudi: 
izvajalci bistvenih storitev izvajalci storitev na področjih:

• energije, 
• digitalne infrastrukture, 
• oskrbe z vodo in njene distribucije, 
• zdravstva, 
• prometa, 
• bančništva,
• infrastrukture finančnega trga, 
• preskrbe s hrano in varstva okolja, ki jih določi vlada na 

podlagi zakonsko določenih meril).
Ostale priloge:

• Priloga 2,
• Priloga 3,
• Obrazložitev k Prilogi 1,
• Obrazložitev k Prilogi 2.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete 
do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU 
PODUKREPA PODPORA ZA 
PREPREČEVANJE ŠKODE V 
GOZDOVIH ZARADI GOZDNIH 
POŽAROV TER NARAVNIH NESREČ 
IN KATASTROFIČNIH DOGODKOV 
IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
2014-2020

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje 
škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in 
katastrofičnih dogodkov iz programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba) je 
pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no. Uredba med drugim:

1. ureja izvajanje navedenega podukrepa,
2. določa namen podpore, upravičence, upravičene 

stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za 
dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obve-
znosti in finančne določbe.

Med upravičenci do podpore za ureditev protipožarne 
infrastrukture pa so tudi lokalne skupnosti.

Podpora po tej uredbi se dodeli v obliki nepovratnih 
sredstev, ki se v višini 25% zagotovijo iz državnega pro-
računa, 75% pa iz sredstev Evropskega sklada za razvoj 
podeželja.

Sredstva se bodo razpisala z zaprtim javnim razpisom, 
katerega bo v Uradnem listu RS objavilo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete 
do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH UREDBE O 
IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE 
REGIONALNE POLITIKE

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (v nada-
ljevanju: Uredba) podrobneje določa pogoje ter postopek 
sofinanciranja regijskih projektov v skladu z dogovori za 
razvoj regij in izvajanje drugih ukrepov endogene regional-
ne politike. 

Predlagane spremembe se nanašajo na I. in II. poglavje 
Uredbe, v zvezi s sofinanciranjem projektov na podlagi 
dogovorov za razvoj regij.

Zaključuje se obdobje izvajanja prvih dogovorov ter 
pripravljajo ustrezne podlage za pripravo povabila regijam 
za predložitev osnutkov dogovorov za razvoj regij v ob-
dobju 2021-2027. Pri izvajanju prvih dogovorov za razvoj 
regij v obdobju 2014 do 2020 so bile zaznane težave, tako 
s strani regionalnih razvojnih agencij, regij, kot resornih 
ministrstev. S predlaganimi spremembami Uredbe se poe-
nostavlja sprejemanje in postopek sprememb dogovorov 
oziroma postopek sprememb projektov znotraj sprejetih 
dogovorov. Ureja se tudi pogoje in merila za umestitev tako 
regijskih kot sektorskih projektov v dogovore na način, da 
se zagotovi čim višja stopnja realizacije, kakor tudi poeno-
tenje in primerljivost.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko na posredu-
jete do 21. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si
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5  DOGODKI 
ZDRUŽENJA

SEMINAR: VSE O PRAVNIH 
SREDSTVIH V UPRAVNEM 
POSTOPKU

Prvo izobraževanje v letu 2023 je bilo izvedeno 24.1.2023 
na temo pravnih sredstev v upravnem postopku. 
Udeležencem seminarja je predavateljica dr. Bojana 
Zadravec intenzivno in natančno predstavila redna in 
izredna pravna sredstva, ki jih določa ZUP, in sicer obno-
vo postopka, spremembo ali odpravo odločbe v zvezi z 
upravnim sporom, odpravo in razveljavitev odločbe po 
nadzorstveni pravici, izredno razveljavitev ter ničnost 
odločbe. Z udeleženci so predelali novosti Uredbe o 
upravnem poslovanju in podrobno šli skozi zadeve, ki se 
izvajajo na nivoju lokalnih skupnosti. Šli so skozi praktič-
ne primere in predelali situacije in vprašanja, ki so jih na 
predavanju zastavili udeleženci. Vprašanj in dilem, ki so 
jih izpostavili udeleženci je bilo kar nekaj in upamo, da so 
prejeli zadovoljive odgovore in usmeritve,  da bodo imeli 
pri vsakdanjem opravljanju delovnih nalog v bodoče čim 
manj težav.

SEMINAR: POMEN VIZIJE IN 
PRIPRAVA PROJEKTOV

27. 1. 2023 je Združenje občin Slovenije v sodelovanju z 
mag. Moniko Kirbiš Rojs izvedlo seminar, katerega tema 
je bila priprava projektov in to kakšen pomen ima pri tem 
vizija.

Predavateljica je slušateljem v prvem delu seminarja 
predstavila korake, ki so potrebni od vizije do oblikovanja 
ideje, v drugem delu pa je bila pozornost namenjene 
temu kako izvesti vse potrebno od oblikovanja ideje pa 
do priprave projektnega predloga.  

IZVEDENI REDNI REGIJSKI SVETI 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Združenje občin Slovenije je v mesecu januarju izvedlo 
enajst regijskih svetov, na katerih so županje in župani 
občin članic obravnavali poročilo o delu združenja v 
mandatnem obdobju 2018-2022, načrt dela združenja v 
mandatnem obdobju 2022-2026 in imenovali predstavni-
ke v predsedstvo ZOS.

Tako so bili v enajstih regijskih svetih v predsedstvo 
združenja imenovani:

1. Gorenjski regijski svet: Tine Radinja, župan Občine 
Škofja Loka;

2. Koroški regijski svet: dr. Tomaž Rožen , župan Občine 
Ravne na Koroškem;

3. Jugovzhodni regijski svet: Andrej Kastelic, župan 
Občine Mirna Peč in dr. Vladimir Prebilič, župan 
Občine Kočevje; 

4. Savinjski regijski svet: Martin Mikolič, župan Občine 
Rogatec in mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur;

5. Pomurski regijski svet: Stanko Ivanušič, župan Občine 
Razkrižje in Franc Horvat – Občina Tišina;

6. Obalnokraški regijski svet: Mauricij Humar, župan 
Občine Miren-Kostanjevica,

7. Goriški regijski svet: Valter Mlekuž, , župan Občine 
Bovec; 

8. Podravski regijski svet: dr. Petra Vrhovnik, županja 
Občine Poljčane in dr. Ivan Žagar, , župan Občine 
Slovenska Bistrica;

9. Osrednjeslovenski regijski svet: Franci Rokavec, 
župan Občine Litija in Dušan Strnad, župan Občine 
Občina Ivančna Gorica;

10.  Notranjskokraški regijski svet: Robert Smrdelj, župan 
Občine Pivka;

11.  Zasavski regijski svet: Zoran Poznič, župan Občine 
Trbovlje.

Na podlagi sklepov regijskih svetov smo na Vlado RS 
in pristojna ministrstva naslovili več dopisov, v katerih 
opozarjamo na težave občin in podajamo predloge 
aktivnejšega sodelovanja na ključnih področjih.

Tako smo na Vlado RS in Ministrstvo za finance zaradi 
dviga plač vzgojiteljic in dviga minimalne plače naslovili 
pobudo za dvig povprečnine.

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo 
naslovili poziv za zagotovitev dodatnih sredstev za 
investicije v vrtce, osnovne šole in športno infrastrukturo.

Na Ministrstvo za javno upravo smo naslovili dva 
dopisa. V prvem pozivamo k vključitvi občin v pripravo 
jasnih in življenjskih javnih razpisov, v drugem pa poziva-
mo k nadaljevanju aktivnosti na področju ustanavljanja 
pokrajin. Te so nujne za boljše črpanje evropskih sredstev 
in za zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja. Na 
slednji dopis smo s strani ministrice za javno upravo 
Sanje Ajanović Hovnik že prejeli odgovor, prav tako pa 
se je na dopis odzvala Predsednica Republike Slovenije 
Nataša Pirc Musar.
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Na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba smo na-
slovili pobudo za vzpostavitev rednih srečanj z županjami 
in župani ter za ustanovitev Strateškega sveta za lokalno 
samoupravo. Glede na izzive, ki so tako pred državo kot 
pred občinami je pomen dialoga še toliko večji.

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo 
se obrnili s predlogom spremembe Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij. Predlagali smo prevetri-
tev meril, ki določajo obmejna problemska območja. 
Pristojno ministrstvo se je tokrat hitro odzvalo in nam 
poslalo odgovor.

SEJA NADZORNEGA ODBORA ZOS
26. 1. 2023 so se sestali člani Nadzornega odbora ZOS in 
pregledali poslovanje združenja v preteklem letu. Člani 
NO ZOS so k predlogu Poročila o delu in zaključnega 
poročila za 2022 in predlogu Programa dela in finančnega 
načrta za leto 2023 podali pozitivno mnenje.

6  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

SESTANEK VLADE S SINDIKATI 
JAVNEGA SEKTORJA 

23. 1. 2023 je potekala seja vladne pogajalske skupine in 
sindikatov javnega sektorja, na kateri je bilo predstavljeno 
stanje in ključni izzivi na področju plačnega sistema v 
javnem sektorju. Na pogajanjih je sodelovala tudi pred-
stavnica Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). 
ZOS podpira dvig plač javnih uslužbencev, direktorjev in 
funkcionarjev v občinah ob upoštevanju sorazmerij med 
posameznimi plačnimi skupinami in dvigu povprečnine iz 
naslova povečanih stroškov dela na vseh segmentih. O tej 
zahtevi ZOS ponovno seznanil odgovorne na vladi.

Z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem 
sektorju v zadnjih štirih letih ter ključnimi izzivi plačnega 
sistema v javnem sektorju se je vlada seznanila teden dni 
prej, vladni pogajalski skupini pa naložila, naj s tem še ta 
mesec seznani reprezentativne sindikate javnega sektorja. 
Prav tako je pooblastila vladno pogajalsko skupino, da se 
z reprezentativnimi sindikati dogovori o časovni dinamiki 
usklajevanja posameznih faz prenove plačnega sistema 
in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah do 30. junija. 
To namreč predvideva oktobra lani sklenjen dogovor o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za leti 2022 in 2023. V sindikatih pa opozarjajo, 
da bi se pogajanja v skladu z dogovorom morala začeti že 
pred dvema mesecema in od vladne strani pričakujejo, da 
jim bo predstavila izhodišča za plačno reformo.

Tokratna seja pogajalske skupine je bila sklicana z name-
nom predstavitve gradiva in prikaza stanja na področju 
zaposlenih in plač v javnem sektorju ter dogovora o 
časovni dinamiki nadaljnjih aktivnosti, obravnavana pa 
sledeča gradiva: 

• Informacija glede števila zaposlenih in plač v javnem 
sektorju v obdobju 2008–2022 (pdf, 363 KB) 

• Informacija glede števila zaposlenih in plač v javnem 
sektorju v obdobju 2008–2022 (predstavitev za sejo 
pogajalske komisije 23. 1. 2023) (pptx, 651 KB) 

• Pregled višin dodatkov v javnem sektorju, kot jih 
določata Zakon o sistemu plac v javnem sektorju 
(ZSPJS) in Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), 
oktober 2022 (pdf, 138 KB) 
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7  POBUDE, MNENJA 
IN IMENOVANJA

RAZPISI IZ NAČRTA ZA OKREVANJE 
IN ODPORNOST

Združenje občin Slovenije je pristojnemu ministrstvu 
posredovalo dopis s prošnjo za posredovanje informacij o 
aktivnostih na področju obravnave prispelih vlog na javni 
razpis za dodelitev investicije v vodovodne sisteme, ki 
oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev ter javni razpis za 
investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE.

Prejeli pa smo tudi že odgovor ministrstva, ki je na voljo 
TU.

IMENOVANJE V POGAJALSKO 
SKUPINO ZA SKLENITEV ANEKSA 
H KOLEKTIVNI POGODBI ZA 
GASILSKO DEJAVNOST 

Združenje občin Slovenije vam na podlagi dopisa št. 
101-5/2022-1-DGZR, z dne 27. 12. 2022, Ministrstvu za 
obrambo posredovalo podatke člana in nadomestnega 
člana za pogajalsko skupino za sklenitev Aneksa h 
kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost. Tako smo za 
člana predlagali Dušana Krštinca, župana Občine Straža , 
za nadomestnega člana pa je bil imenovan Jure Strmole, 
predsednika Gasilske zveze Ivančna Gorica in namestnik 
poveljnika Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica. 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V 
IMENOVANJU ČLANIC IN ČLANOV 
V USMERJEVALNO SKUPINO 
MREŽE ZA PODEŽELJE ZA OBDOBJE 
2023–2027 

Združenje občin Slovenije je na podlagi poziva Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Usmerjevalno 
skupino Mreže za podeželje za obdobje 2023–2027, 
imenovalo Aleksandro Godina iz Občine Beltinci. 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV 
V ODBOR ZA SPREMLJANJE 
IZVAJANJA SKUPNE KMETIJSKE 
POLITIKE 

Združenje občin Slovenije je na podlagi poziva Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Odbor za 
spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike za člana 
imenovalo Davida Pelca iz Občine Puconci in Katarino 
Čoklc iz ZOS za nadomestno članico. 
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8  SEJE VLADE RS
REDNE SEJE VLADE RS

30. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na današnji 30. redni seji seznanila 
z informacijo o brezplačnih prenosih premože-
nja Republike Slovenije na lokalne skupnosti. 
Ministrstvom in vladnim službam je ob tem naložila, 
da v okviru teh postopkov upoštevajo obvezne 
usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim 
premoženjem.

Ker je bilo v postopkih vladnih obravnav gradiv, poveza-
nih z brezplačnimi prenosi premoženja države na lokalne 
skupnosti, zaznati določene pomanjkljivosti in nedosle-
dnosti, je minister za finance imenoval delovno skupino 
za ureditev področja brezplačnih prenosov premoženja 
države na lokalne skupnosti.

Vlada se je danes seznanila z informacijo na to temo in 
ministrstvom ter vladnim službam, ki upravljajo nepre-
mično premoženje države naložila, da pred in ob pripravi 
predlogov odločitev vlade o brezplačnih odsvojitvah 
ter brezplačnih prenosih premoženja države na lokalne 
skupnosti še naprej upoštevajo obvezne usmeritve 
Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Ministrstvu za infrastrukturo pa je vlada naložila, da v 
treh mesecih pripravi informacijo o obsegu nepremičnin 
v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne 
ceste in so še vedno v lasti države, predlaga način ure-
ditve medsebojnih lastninskopravnih razmerij ter določi 
rok za ureditev teh razmerij.

32. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 32. redni seji izdala Uredbo o progra-
mih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in 
obsegu sredstev za leto 2023 ter Uredbo o varnostni 
dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistve-
nih storitev. Vlada RS pa je potrdila tudi končno oceno 
neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 
med 15. in 18. septembrom lani.

Uredba o programih storitev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, 
potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu 
sredstev za leto 2023

V  Uredbi so določene širitve programov na področjih:

• splošne oziroma družinske medicine, 
• dispanzerjev za ženske, 
• otroškega in šolskega dispanzerja, 
• zobozdravstva za mladino, 
• zobozdravstva za odrasle, 
• centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 
• centrov za duševno zdravje odraslih,
• patronažne službe, 
• centrov za krepitev zdravja,
• mobilnih paliativnih timov in referenčnih ambulant.

Končna ocena neposredne škode na stvareh 
zaradi posledic poplav med 15. in 18. 
septembrom 2022

Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na 
stvareh zaradi posledic poplav, ki so med 15. in 18. sep-
tembrom 2022 prizadele kar 59 občin. Neposredna škoda 
na stvareh znaša skupaj 27,9 milijona evrov.Ocenjena 
škoda na kmetijskih zemljiščih znaša 158.370,27 evra, 
delna škoda na stavbah 559.048,69 evra, škoda na grad-
beno-inženirskih objektih 5.493.193,07 evra, škoda na 
vodotokih 18.323.737,09 evra, škoda na gozdnih cestah 
346.877,13 evra, škoda na državnih cestah 2.946.404,35 
evra ter škoda v gospodarstvu 64.314,08 evra. Škoda na 
kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v 
oceni škode občinskih komisij.
Celoten povzetek 32. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

34. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 34. redni seji izdala Uredbo o dopol-
nitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz 
plinskega sistema in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) 
o skupnih določbah o skladih na področju evropske 
kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora 
za spremljanje Programa evropske kohezijske politike 
v obdobju 2021–2027. Vlada RS je sprejela tudi sklep o 
dodatnih sredstvih organizacijam sodelujočih pri ga-
šenju požarov v naravnem okolju na območju Socerba 
avgusta 2021 in določila besedilo predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi. 
Izdan pa je bil tudi Odlok o ustanovitvi Odbora za 
spremljanje programa za izvajanje Evropskega sklada 
za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter sprejet 
Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030. Prav tako 
pa je Vlada RS sprejela Letni načrt razpolaganja z 
državnimi gozdovi za letošnje leto.
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Uredba o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen 
zemeljskega plina iz plinskega sistema

Sprememba uredbe določa tudi najvišjo dovoljeno ceno 
plina za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih 
toplote (sistemih daljinskega ogrevanja) za vrtce, osnov-
ne šole in osnovne socialne službe.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega 
plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za osnovne 
socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene 
domove, po sprejemu te uredbe tako znaša 0,079 evra/
kWh.

Uredba velja za zemeljski plin, ki se uporablja za proizvo-
dnjo toplote, dobavljen v obdobju od 1. januarja 2023 do 
31. avgusta 2023.

Sklep o dodatnih sredstvih organizacijam 
sodelujočih pri gašenju požarov v naravnem 
okolju na območju Socerba avgusta 2021

Sklep je sprejet na podlagi Poročila o ukrepanju in inter-
vencijskih stroških gašenja požarov v naravnem okolju na 
območju Socerba od 9. do 11. avgusta 2022. Vlada RS je 
določila obseg sredstev za dodatno opremljenost društev 
in drugih nevladnih organizacij.

Navedenim društvom in drugim nevladnim organizaci-
jam zaščite reševanja in pomoči za vsak dan sodelovanja 
na intervenciji pripada na prostovoljca, ki je sodeloval na 
intervenciji do 8 ur v posameznem dnevu, po 3 odstotke 
zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v 
Sloveniji. Na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji 
več kot 8 ur v posameznem dnevu pa za vsak dan sode-
lovanja na intervenciji pripada po 5 odstotkov zadnje 
objavljene povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji.

Navedenim društvom in drugim nevladnim organizaci-
jam bodo finančna sredstva za dodatno opremljenost v 
skupni višini 67.298 evrov iz proračunske rezerve zagoto-
vljena prek Gasilske zveze Slovenije. Za izvršitev vladnega 
sklepa bo zadolžena Uprava za zaščito in reševanje.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi 
za leto 2023

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi 
gozdovi za letošnje leto načrtovana izvedba 140 poslov 
prodaj, menjav in neodplačnih prenosov lastninske 
pravice z državnih gozdov na občino.

Celoten povzetek 34. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

58. DOPISNA SEJE VLADE RS
Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela Uredbo o 
oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in 
Uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov. Vlada 
RS pa je sprejela tudi posebni vladni projekt za plačno 
skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega 
varstva.

Uredba o oblikovanju cene toplote iz 
daljinskega ogrevanja

Vlada RS s  to uredbo določa najvišjo višino tarifne 
postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote 
iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije 
toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za 
gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi 
s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce, tako 
tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema 
preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega 
mesta. Najvišja dovoljena tarifna postavka za variabilni 
del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 EUR/MWh, 
velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.

Najvišja tarifna postavka, ki je določena v tej uredbi, 
bo vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega 
ogrevanja (od 59, kjer se distribucija topote izvaja kot 
gospodarska javna služba).

Največje znižanje maloprodajne cene toplote bo na 
primer v sistemih v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, 
Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah.

Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov
Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih 
cen energije v 10. členu ureja subvencije za nakup lesnih 
peletov, ki se bodo zagotavljale iz sredstev centra za 
podpore.
Predlog uredbe ureja način izplačila, podrobnejše pogoje 
glede dokazil in izplačil upravičencem ter podrobnejšo 
vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije 
za nakup lesnih peletov skladno zakonom, ki centru za 
podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih 
peletov. 

Celoten povzetek 58. dopisne seje Vlade RS je na voljo 
TU.
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9  SEJE DRŽAVNEGA 
ZBORA RS 

6. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

Poslanke in poslanci DZ RS so na 6. redni seji, ki je 
potekala od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 imenovali devet 
ministrov in sprejeli novelo Zakona o pomoči gospo-
darstvu za omilitev posledic energetske krize, Zakon o 
zaščiti prijaviteljev, novelo Zakona o državnem svetu 
in Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za 
invalide. 

Lista ministric in ministrov
Poslanke in poslanci DZ RS so s 55 glasovi za in 29 
glasovi proti imenovali devet ministrov 15. slovenske 
vlade. Glasovanje je bilo potrebno zaradi reorganiza-
cije vlade, ki jo je prinesla novela zakona o vladi. Ta 
predvideva 20-člansko ministrsko ekipo in tri povsem 
nova ministrstva. 

Reorganizacija vlade prinaša ustanovitev treh novih mi-
nistrstev, in sicer ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 
inovacije, ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter 
ministrstva za solidarno prihodnost. Ta bodo po besedah 
premierja Goloba nosilci treh pomembnih reform, ki jih 
načrtujejo v letošnjem letu. Z njimi bodo izpeljali »nujno 
preobrazbo naše države, modernizacijo, ki je naravnana 
dolgoročno«, je dejal na seji DZ. Ob tem se štirim dose-
danjim ministrstvom spreminjajo delovna področja, dve 
vladni službi pa preraščata v ministrstvo. Vlado po novem 
sestavlja 19 ministrstev in en vladni urad.

Pred DZ so tako zaprisegli:

• ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, 
• minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž 

Han, 
• minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor 

Papič, 
• minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, 
• minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, 
• minister za naravne vire in energijo Uroš Brežan, 
• minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander 

Jevšek, 
• minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac,

• ministrica za digitalno preobrazbo Emilija 
Stojmenova Duh.

Vlada, ki napoveduje, da bo leto 2023 v znamenju števil-
nih reform, ob tem zagotavlja, da bo z reorganizacijo bolj 
učinkovita pri naslavljanju številnih izzivov, ki jo čakajo. V 
novi sestavi so se ministri danes sestali še na seji vlade.

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah 
Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev 
posledic energetske krize (ZPGOPEK-A)

Poslanke in poslanci DZ RS so z 52 glasovi za in 30 
proti sprejeli novelo zakona o pomoči gospodarstvu 
zaradi energetske krize, po kateri do pomoči ne bodo 
več upravičeni subjekti, ki imajo regulirane cene 
elektrike. 

Novela določa, da subvencij za stroške energije v 
letošnjem letu ter za shemi skrajšanega delovnega časa 
in čakanja na delo ne bodo več upravičena podjetja, za 
katera velja regulirana cena elektrike. To je vlada določila 
s 30. decembra lani sprejeto uredbo o določitvi cene 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, po 
kateri imajo ti subjekti ceno regulirano do 30. junija letos.

Zakon sicer upravičencem omogoča subvencije zaradi 
visokih cen elektrike, plina in pare, subvencije za 
skrajšani delovni čas in čakanje na delo ter posojila za 
zagotavljanje likvidnosti podjetij. Pri subvencijah zaradi 
visokih cen energentov je predvideno subvencioniranje 
dela upravičenih stroškov - ti so določeni kot znesek nad 
1,5-kratnikom zvišanja cen glede na leto 2021, pri čemer 
se pri nekaterih vrstah pomoči upoštevalo 70 odstotkov 
porabe iz leta 2021. Vloge morajo upravičeni gospodarski 
subjekti podati prek spletne aplikacije javne agencije 
Spirit do 28. februarja do 12. ure.

Na voljo so enostavna pomoč (subvencija 50 odstotkov 
delež upravičenih stroškov, največ dva milijona evrov) ter 
štiri vrste posebne pomoči: osnovna posebna pomoč (50 
odstotkov, do štiri milijone evrov), pomoč za zmanjšano 
gospodarsko uspešnost (40 odstotkov, do 100 milijonov 
evrov, pogoj padec EBITDA za vsaj 10 odstotkov), pomoč 
za energetsko intenzivna podjetja (65 odstotkov, do 
50 milijonov evrov) in pomoč za posebej izpostavljena 
energetsko intenzivna podjetja (80 odstotkov, do 150 
milijonov evrov). Pri zadnjih dveh je tudi pogoj, da je 
podjetju EBITDA v letu 2023 brez pomoči upadel za 40 
odstotkov in da EBITDA v letu 2023 vključno s pomočjo 
ne bo presegal 70 odstotkov EBITDA iz leta 2021.
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Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)
Poslanke in poslanci DZ RS so z 52 glasovi za in 23 pro-
ti sprejeli Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki ureja varstvo 
prijaviteljev kršitev pri predpisih, in sicer v delovnem 
okolju tako v javnem kot zasebnem sektorju. V sloven-
ski pravni red se z njim prenaša evropska direktiva o 
zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU.

Rok za prenos je sicer potekel že decembra 2020, tako da 
je Slovenija zaradi zamude prejela opomin. Vsebina zako-
na je zasnovana širše od zahtev evropske direktive, saj se 
nanaša tudi na prijavo kršitev vseh drugih predpisov, ki 
veljajo pri nas, ne le predpisov EU. Uporabljal se bo tudi 
za anonimne prijave, hkrati pa je od evropske direktive 
bolj ambiciozen, saj ima širši nabor zaščitnih ukrepov.

Prvi del zakona določa obveznost vzpostavitve prijavnih 
poti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju z več 
kot 50 zaposlenimi. Gre za več kot 2500 zavezancev za 
vzpostavitev notranje prijavne poti, medtem ko bo zuna-
nje prijave obravnavalo 24 nadzornih državnih organov v 
okviru svoje stvarne pristojnosti.

Drugi del pa določa prepoved povračilnih ukrepov in 
ureja zaščitne ukrepe za pomoč prijaviteljem. Prijavitelji, 
ki bodo prijavili kršitve predpisov, bodo imeli zaščito pred 
razkritjem njihove identitete, pa tudi zaščito v primeru 
povračilnih ukrepov.

Nova ureditev prinaša tudi druge novosti. Komisija za 
preprečevanje korupcije bo nadgradila svoje dozdajšnje 
izkušnje pri delu s prijavitelji, nevladne organizacije 
pa bodo pod določenimi pogoji lahko pridobile status 
organizacije v javnem interesu.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državnem svetu (ZDSve-B)

Poslanke in poslanci DZ RS so z 81 glasovi za in nobe-
nim proti sprejeli novelo Zakona o državnem svetu, ki 
ga je vložil DS RS. Z novelo se zakon po več kot štirih 
letih usklajuje z odločbo ustavnega sodišča in tako 
ureja volilni spor pri volitvah državnih svetnikov.

Ustavno sodišče RS je že novembra 2018 odločilo, da je 
zakon o DS v nasprotju z ustavo, ker je ureditev pravnega 
varstva v postopku volitev v DS nezadostna in nejasna 
ter ne omogoča izvrševanja ustavne pravice do učinko-
vitega pravnega sredstva. Novela odpravlja ugotovljene 
neustavnosti tako, da na celovit način ureja volilni spor 
pri volitvah v DS RS. Pri tem zasleduje cilj čimprejšnjega 
konstituiranja nove sestave DS in varovanja poštenosti 
volitev, je dodal.

Novela sicer tudi podaljšuje časovni razpon za razpis 
volitev v DS RS. Trenutna ureditev se je v praksi namreč 
izkazala za neprimerno, saj imajo interesne organizacije 
oziroma lokalne skupnosti premalo časa za volitve 
predstavnikov v volilno telo in postopek določanja 
kandidatov.

Prav tako se spreminja člen, ki ureja razpis ponovnih 
volitev. Te bo razpisala Državna volilna komisija (DVK), ne 
več pristojna volilna komisija, saj bo DVK sprejela akt o 
izidu volitev in pri odločanju o ugovoru morebiten sklep 
o ponovnih volitvah. Zakonitost volitev v naknadnem vo-
lilnem sporu pa bo presojalo vrhovno sodišče, pri čemer 
bo lahko delno ali v celoti razveljavilo volitve oziroma 
naložilo DVK sprejetje novega akta o izidu volitev.

Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov 
in storitev za invalide (ZDPSI)

Poslanke in poslanci DZ RS so z 59 glasovi za in enim 
proti sprejeli Zakon o dostopnosti do proizvodov in 
storitev za invalide, s katerim se v slovensko zako-
nodajo prenaša evropska direktiva s tega področja. 
Zakon opredeljuje pogoje glede dostopnosti do 
proizvodov, kot so npr. bankomati, in do storitev, kot 
so npr. avdiovizualne medijske storitve.

Z Zakonom se želi izboljšati delovanje notranjega trga na 
področju dostopnosti omenjenih proizvodov in storitev, 
prav tako pa naj bi invalidom omogočil uporabo proizvo-
dov in storitev na enak način kot drugim.

Zakon opredeljuje pogoje glede dostopnosti do proi-
zvodov, kot so računalniki in operacijski sistemi, plačilni 
terminali, bankomati, prodajni avtomati za vozovnice in 
avtomati za prijavo, interaktivni samopostrežni terminali 
za zagotavljanje informacij, pametni telefoni in druga 
oprema za dostop do telekomunikacijskih storitev, 
televizijska oprema, ki vključuje digitalne televizijske 
storitve, ter e-bralniki.

Zakon tudi določa pogoje glede dostopnosti do storitev, 
kot so avdiovizualne medijske in elektronske komunika-
cijske storitve. Prav tako pa določa dostop do nekaterih 
elementov storitev zračnega, avtobusnega, železniškega 
in vodnega prevoza, kot so spletišča, mobilne storitve, 
elektronske vozovnice in informacije. Nenazadnje ureja 
pogoje dostopnosti do potrošniških bančnih storitev, 
e-knjig, e-trgovine ter odgovarjanja na klice v sili v okviru 
enotne evropske številke 112.
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10  SEJE DRŽAVNEGA 
SVETA RS

DRUGA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS

Državni svetniki so na 2. redni seji, ki je potekala 18. 
1. 2023, sklenili, da bo Državni svet RS vložil zahtevo 
za oceno ustavnosti novele zakona o dohodnini.

Državni svet RS ustavnemu sodišču predlaga, da zadevo 
obravnava absolutno prednostno in da začasno zadrži 
izvrševanje izpodbijanih določb. Škodljive posledice 
bi po njihovem občutili davčni zavezanci, izvrševanje 
izpodbijanih določb bi se negativno poznalo tudi pri delu 
državnih organov, težko popravljive škodljive posledice 
pa bi nastale tudi za državo kot celoto.

Državni svet za izpodbijane določbe trdi, da so protiustav-
ne zaradi samega postopka, po katerem je bila novela 
sprejeta, in zaradi vsebine. Izpodbijanim določbam očita 
protiustaven poseg v pravice do zasebne lastnine, oseb-
nega dostojanstva, splošne svobode ravnanja, svobodne 
gospodarske pobude in varovanja družinskega življenja, 
v pravice in dolžnosti staršev, invalidov in v pravico do 
varstva zemljišč.

Državni svetniki so novelo skušali blokirati že z vetom, 
a je državni zbor novelo ponovno potrdil. Svetniki so 
med razlogi za veto izpostavljali ukinitev postopnega 
dvigovanja splošne olajšave do leta 2025, zaostritev 
ureditve področja obdavčitve dohodkov iz dejavnosti, 
zvišanje davka od dohodkov iz oddajanja premoženja v 
najem in spremembe na področju obdavčitve dohodkov 
iz kmetijske dejavnosti.

Po noveli zakona o dohodnini, ki se je začela uporabljati 
z novim letom, se bo dodatna splošna olajšava priznala 
zavezancem s skupnim dohodkom do 16.000 evrov, kar je 
približno 2280 evrov več kot doslej. Davčni razredi ostaja-
jo nespremenjeni, se pa stopnja davka v zadnjem, petem 
dohodninskem razredu, ki je bila za leto 2022 znižana za 
pet odstotnih točk, vrača nazaj na 50 odstotkov.

Stopnja dohodnine, ki se plačuje od dohodka iz odda-
janja premoženja v najem in je bila za lani določena 
pri 15 odstotkih, se je z novim letom spet zvišala na 25 
odstotkov prejetih najemnin, zmanjšanih za 10 odstotkov 
normiranih stroškov. To je v postopku sprejemanja 
izzvalo kar nekaj opozoril, da bo zvišanje davčne stopnje 
potegnilo za seboj zvišanje najemnin.

Zaradi novih evropskih pravnih podlag je v dohodninski 
zakonodaji precej sprememb tudi na področju kmetijstva. 
Med drugim se na seznam oproščenih podpor dodajajo 
podpore za zavarovalne premije, umikajo pa plačila, ki jih 
kmetje prejmejo za kmetovanje na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetovanje. Ta so po novem obdavčena v 
višini 50 odstotkov plačila.

Zahtevo bosta danes predstavila predsednik sveta Marko 
Lotrič in vodja interesne skupine delodajalcev Jože 
Smole. Na dogodku bodo sodelovali tudi ustavni pravnik 
Matej Avbelj ter predstavniki Gospodarske zbornice 
Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, skupine podjetij 
z notranjim lastništvom, Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze 
Slovenije, Združenja Manager, Združenja bank Slovenije, 
Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, Združenja 
delodajalcev Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije.
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SLOVESNO POTRJEN PROGRAM 
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 
2021-2027 V SLOVENIJI

19. 1. 2023 je v Narodni Galeriji potekala slovesnost 
ob potrditvi Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Minister za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek se je 
za opravljeno delo zahvalil sodelujočim v Sloveniji in v 
Evropski komisiji ter poudaril odgovornost vseh za čim 
boljše izvajanje programa. 

Minister je v nagovoru dejal, da bo »približno 3, 2 mili-
jarde evrov glavni vir naložb v tem desetletju na številnih 
področjih, kot so inovativnost in konkurenčnost, socialna 
vključenost, digitalna transformacija gospodarstva ter 
izpolnjevanje ciljev na področju podnebja in biotske 
raznovrstnosti.« Po njegovih besedah je pomembno zave-
danje o pomenu evropskih kohezijskih sredstev za večjo 
blaginjo prebivalcev Slovenije in celotne Evropske unije, 
zato je na vseh tudi »odgovornost, da bomo z vključujočim 
pristopom, tesnim sodelovanjem vseh ravni in konstruktiv-
nim dialogom program evropske kohezijske politike tudi 
uspešno izvajali,« je še poudaril minister Jevšek.

Zbrane je nagovoril tudi evropski komisar za krizno 
upravljanje Janez Lenarčič, ki je izpostavil pomembnost 
povezave med kohezijskimi sredstvi in učinkovitim 
kriznim upravljanjem.

Direktorica generalnega direktorata za regionalno politiko 
Sofia Alves, ki je z delegacijo Evropske komisije ob tej 
priložnosti obiskala Slovenijo, je ministru Jevšku izročila 
kopijo potrjenega Programa evropske kohezijske politike 
za obdobje 2021-2027 in spomnila, da dobrih 3,2 milijar-
de evrov, kot jih lahko koristi Slovenija, pomeni »več kot 
1500 evrov investicijskih sredstev na prebivalca Slovenije, 
kar mora prispevati k uravnoteženemu regionalnemu 
razvoju Slovenije«.

SPREMEMBA JAVNEGA POVABILA 
ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH 
DEL 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je 6. 1. 2023 
objavil spremembo besedila Javnega povabila za izbor 

programov javnih del za leto 2023, tako da razpoložljiva 
višina sredstev znaša 17.588.000,00 evrov.

Javna dela so poseben program aktivne politike zapo-
slovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih 
mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki 
so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), 
njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih 
mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju 
trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi 
javnega povabila.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del 
za leto 2023, in sicer za naslednja dva sklopa:

• programov javnih del v splošno družbeno korist s 
področja socialnega varstva,

• programov javnih del v splošno družbeno korist iz 
ostalih področij: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, 
šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi 
javnih del.

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški za-
poslitve dolgotrajno brezposelnih oseb v programih 
javnih del pri neprofitnih delodajalcih. 

SLOVENIJA ČLANICA ECOSOC ZA 
OBDOBJE 2023-2025

Slovenija je z začetkom letošnjega leta, za obdobje 
2023-2025, postala članica Ekonomskega in socialnega 
sveta ZN (Ecosoc). To je prvo članstvo Slovenije v tem 
organu ZN, ki usklajuje ekonomsko, socialno in okoljsko 
dimenzijo trajnostnega razvoja. 

Slovenija si bo med drugim prizadevala za uresničevanje 
agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in bo prednostno 
delovala na treh vsebinskih sklopih:

1. družbena neenakost in človekove pravice,
2. izgradnja odpornosti družb (obnova po pandemiji 

covida-19, prehranska in energetska varnost, podneb-
ne spremembe),

3. voda za trajnostni razvoj.
Slovenija pa si bo prizadevala tudi za pravico do zdravega 
življenjskega okolja ter zagovarjala enakost spolov, 
pravice žensk, otrok, starejših in okrepljeno vlogo mladih. 
Posebna pozornost bo namenjena državam v razvoju, 
vključno z najmanj razvitimi in majhnimi otoškimi država-
mi v razvoju, ki jih lahko med drugim doseže s programi 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
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Svojo kandidaturo v Ecosoc za obdobje 2023-2025 je 
Slovenija najavila že leta 2017, izvoljena pa je bila 10. 
junija lani. Ecosoc, ki ga sestavlja 54 držav članic, je eden 
izmed glavnih organov ZN. Pri njegovem delu sodeluje 
več kot 1600 nevladnih organizacij s posvetovalnim 
statusom.

Ecosoc povezuje številne organe ZN, regionalne eko-
nomske in socialne komisije ter funkcionalne komisije, 
pa tudi specializirane agencije, programe in sklade, ki so 
namenjeni implementaciji razvojnih zavez.

PRIPRAVLJENA ANALITIČNA 
PODLAGA ZA VZPOSTAVITEV 
STALNE SHEME SKRAJŠANEGA 
DELOVNEGA ČASA  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je pripravilo analitično podlago, katere namen 
je prispevati k procesu odločanja o vzpostavitvi stalnega 
sistema skrajšanega delovnega časa (SDČ) v Sloveniji. 
Priprava zakonske podlage za vzpostavitev SDČ je del 
strukturnih reform komponente 3:Trg dela – ukrepi za 
zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, ki 
se jim je Slovenija zavezala v okviru Načrta za okrevanje 
in odpornost. 

Sheme SDČ so javne sheme, v okviru katerih v času šokov 
v gospodarstvu ali v vnaprej opredeljenih težavah v 
poslovanju podjetja, država ali druga pristojna institucija 
z nadomestili plače omogoča podjetjem, da prilagodijo 
število delovnih ur na zaposlenega, pri čemer se zagotovi 
ustrezno nadomestilo dohodka za delavce. Njihova 
ključna značilnost je, da ohranijo delovna razmerja 
v obdobju resnega upada gospodarske aktivnosti. 
Sheme SDČ so koristne za podjetja, zaposlene in državo. 
Dosedanje izkušnje držav članic EU kažejo, da so tovrstne 
sheme učinkovite pri stabilizaciji zaposlovanja v recesiji 
in za ublažitev posledic zunanjega šoka (npr. pandemije 
covida-19), saj omogočajo hiter in stabilen odziv. 

DOGOVOR O DVIGU PLAČ 
POMOČNIC VZGOJITELJIC ZA ŠTIRI 
PLAČNE RAZREDE

Na pogajanjih o delu stavkovnih zahtev Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki 
so potekala v začetku januarja 2023, so se dogovorili o 
dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede. 
Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v 
izjavi za medije po pogajanjih povedala, da je vladna 

stran zadovoljna. V kolikor bo dogovor na vladi potrjen, 
sobotnega protestnega shoda ne bo.

Po besedah ministrice Ajanović Hovnik so parafirali 
besedilo, po katerem se bodo plače pomočnic vzgojiteljic 
dvignile z izhodiščno 22. plačnega razreda v 26. plačni 
razred. To bi po nekaterih predhodnih ocenah lahko 
pomenilo dvig plač za okoli 12 oziroma 13 odstotkov. 
»Uspeli smo se zbližati tudi glede mladih raziskovalcev 
in asistentov in tudi četrtega naziva v šolstvu, kot smo v 
oktobru vnesli ta naziv v zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja,« je še dejala ministrica. Kot 
najtrše orehe, ki jih bo treba streti v nadaljevanju poga-
janj, pa je omenila nesorazmerja, zaostanek plač učiteljev 
in vzgojiteljic v primerjavi z nekaterimi drugimi plačnimi 
skupinami.

Minister za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja 
tekoče posle, Igor Papič je ocenil, da so dosegli pomem-
ben napredek. »Zame osebno je izjemno pomemben 
tudi dogovor glede mladih raziskovalcev, ki bi tudi z 
upoštevanjem dviga 1. aprila dobili štiri plačne razrede več 
in pristali v 36. plačnem razredu. Tudi delna korekcija za 
delovno mesto asistenta brez doktorata na pedagoškem 
področju in prav tako asistenta na raziskovalnem podro-
čju,« je pojasnil. S tega stališča minister Papič ocenjuje 
pogajanja tudi kot pomemben korak na poti do končnega 
celostnega sporazuma.
Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa je povedal, da 
»če bo prišlo do realizacije tega, kar smo se dogovorili, 
bo protestni shod izgubil svoj smisel. Za to sta pomembni 
dve točki. Eno je torkova seja glavnega odbora Sviza in 
seja vlade, ki mora to potrditi. In seveda, če bosta oba ta 
pogoja izpolnjena, potem je možno govoriti o pomembnem 
napredku in preboju.«  Pri tem v Svizu po besedah Štruklja 
računajo, na to, da se bodo pogajanja za sklenitev stav-
kovnega sporazuma tudi o drugih zahtevah nadaljevala in 
da bodo tudi tam podobno uspešni, kot so bili doslej. Pri 
tem pričakuje tudi »boljšo konstruktivnost od vlade«, ko 
se bodo pogajali o drugih zahtevnih vprašanjih.

Za dvig plač pomočnic vzgojiteljic je Inštitut 8. marec 
sicer zagnal peticijo Nihče ne sme imeti nižje plače od 
minimalne!, od petka so pod njo zbrali več kot 20.000 
podpisov podpore. 

ŽUPANI OBČIN OB TRASI CESTE 
3A RAZVOJNE OSI ZA PREMIK IN 
VEČJO DINAMIKO PROJEKTA 

18. 1. 2023 so se v Kočevju na pobudo župana Vladimirja 
Prebiliča sestali župani, ki jih povezuje trasa ceste 3a ra-
zvojne osi. Razlog za srečanje je bil, da pri projektu, ki se 
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od februarja lani ni bistveno premaknil, dosežejo premik 
in večjo dinamiko. Izbrali so tudi svojega predstavnika za 
pogovore s pristojnimi. 

Župani so se dogovorili o koordniaciji pri omenjenem 
projektu, za koordinatorja pa izbrali ribniškega župana 
Sama Pogorelca. Ta bo poslej zastopal njihove interese, 
prva njegova naloga pa je, da se dogovori za sestanek z 
vlado oz. s predstavniki ministrstva za infrastrukturo, je 
Prebilič povedal za STA.

Pri pristojnih bi radi dosegli, da zaženejo zastale projekte 
na trasi, saj so do zdaj dobili le delne odgovore in ocene, 
da je projekt zanimiv, glede tega pa ni bilo še nobene 
implementacije, je pojasnil in dodal, da bi radi dosegli, da 
bi se projekt »prelil tudi v finančne obveznosti države« oz. 
v državni proračun. 

Dogovorili so se še, da bodo poleg županske koordinacije 
oblikovali tudi koordinacijo na ravni občinskih uprav 
in da bodo občine zagotovile administrativno podporo 
ribniškemu županu Pogorelcu, da bo lahko projekt ves 
čas spremljal in sodeloval pri odpravi morebitnih ovir pri 
njegovem uresničenju.

Župan Prebilič je tudi prepričan, da jim bo vlada pris-
luhnila in da bodo v kratkem dobili termin za srečanje s 
predstavniki resornega ministrstva.

Srečanje je bilo namenjeno tudi sodelovanju in povezo-
vanju občin na različnih področjih. Na delovnem srečanju 
so bili poleg kočevskega župani občin Škofljica, Velike 
Lašče, Dobrepolje, Ribnica, Loški potok, Sodražica, Kostel 
in Osilnica ter seveda občine Kočevje.

ZAHTEVO PO VIŠJIH PLAČAH 
PODAL TUDI SINDIKAT OBČIN 
SLOVENIJE

Pozivi za dvig plač se vrstijo. Tega je na vlado podal tudi 
Sindikat občin Slovenije, ki združuje zaposlene v lokalni 
samoupravi. Zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, 
povišanje plač za štiri plačne razrede in ob tem ne 
izključujejo možnosti stavke v vseh slovenskih občinah. V 
nameri jih je podprl tudi ZOS.

Sindikat je poziv za dvig plač naslovil na predsednika 
Vlade RS dr. Roberta Goloba, v njem pa so opozorili, da 
so zaposleni v lokalni samoupravi gonilo razvoja občin 
in države v celoti. Po njihovih navedbah vse investicije 
v občinah izvajajo zaposleni v občinah, ki pa so v večini 
primerov za svoje delo plačani podpovprečno glede na 
preostali javni sektor.

Zanima jih, kako bo vlada ukrepala in zaščitila razvoj 
občin, saj je delo zaposlenih popolnoma podcenjeno, 

na javne razpise za zaposlitev pa sploh ni več prijav. 
Opozarjajo, da občine zelo težko pridobijo nove kako-
vostne kadre, saj je okolje postalo nekonkurenčno in 
neprivlačno.Dodali so, da si zaslužijo plačo, ki bo njim 
in njihovim družinskim članom omogočala dostojno 
življenje. Od Vlade RS zato zahtevajo, da nemudoma 
pristopi k odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plač 
v javnem sektorju. Zahtevajo dvig plač vsem, vključno 
z občinskimi funkcionarji, torej župani in podžupani, za 
vsaj štiri plačne razrede. Poleg tega še zahtevajo, da se 
za leto 2023 izplača regres za letni dopust vsem v javnem 
sektorju v višini 1500 evrov. 

V pozivu so še zapisali, da ne izključujejo možnosti 
organizirane stavke po vseh slovenskih občinah, če vlada 
ne bo prisluhnila njihovim zahtevam.

Da je odprava nesorazmerij med plačami javnih 
uslužbencev v občinskih upravah in plačami občinskih 
funkcionarjev nujna, Združenje občin Slovenije opozarja 
že kar nekaj let. Dejstvo je, da so razmerja med plačami 
v javnem sektorju porušena in da jih bo treba v okviru 
prenove plačnega sistema jasno in na novo določit, pri 
tem pa skrbeti, da do takšnih anomalij, katerim smo 
priča sedaj, v prihodnje ne bo več prihajalo.

ZOS zato podpira Sindikat občin Slovenije v njihovih 
zahtevah za dvig plač, saj oboji zagovarjamo stališče, 
da je odprava plačnih nesorazmerij nujna in enako 
tudi reforma javnega sektorja.

ZA SOFINANCIRANJE 
NAKUPA TEHNIČNE 
OPREME POSREDNIKOM PRI 
RAZDELJEVANJU DONIRANE 
HRANE RAZPISANIH 50.000 EVROV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
je objavilo Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične 
opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, v 
okviru katerega bo na voljo 50.000 evrov.

Donirana hrana ima velik pomen, saj se s tem v prvi vrsti 
podpira boj proti pomanjkanju hrane ranljivih skupin. 
Hkrati pa je to tudi učinkovit vzvod za zmanjšanje količin 
presežkov hrane. Presežna hrana se lahko prerazdeli le, 
če je primerna za prehrano ljudi in izpolnjuje vse zahteve 
glede varnosti živil, kot so določene s pravili EU o varnosti 
živil in informacijah o živilih za potrošnike ter zadevnimi 
nacionalnimi pravili. 

MKGP s tem razpisom sofinancira nakup tehnične opre-
me in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razde-
ljevanju donirane hrane. S ofinancira se lahko nakup:
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• termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima 
hrane, ki se sami umerjajo,

• gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
• termo boksov oz. posod za shranjevanje hrane med 

transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
• rf termo posod s pokrovom,
• štedilnikov, kuhalnih plošč,
• mešalnikov in rezalnikov hrane,
• pečic,
• GN posod,
• naprav s toplovodno kopeljo,
• hladilnih torb za transport,
• vozičkov za prevoz materiala,
• delovnih miz,
• pomivalnih korit,
• košar oz. zabojev (npr. zložljivih),
• strojev za čiščenje košar,
• pomivalnih strojev,
• omar, polic, regalov za shranjevanje oziroma skladi-

ščenje živil in opreme,
• pribora za prijemanje hrane oziroma živil,
• hladilne oziroma klimatske naprave za hlajenje 

posebnih skladiščnih prostorov za sadje in zelenjavo,
• manežke,
• industrijska friteza (ali posoda za cvrtje-različne 

vrste),
• kuhinjska napa,
• visoko hladilne naprave (šokerji, šok komore,…),
• mikrovalovne pečice.

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme 
in stroškov dostave te opreme so posredniki pri razde-
ljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne 
organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, 
ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s področ-
ja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano 
hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji 
in biti vpisan  kot nosilec živilske dejavnosti v Registru 
obratov iz 152.a člena ZKme-1.

URSZR USPEŠNA PRI ČRPANJU 
EVROPSKIH SREDSTEV

V okviru projekta Zagotavljanje ustrezne opreme za 
izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči 
ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni, 

ocenjenega na 28 milijonov evrov, je Uprava RS za zaščito 
in reševanje zagotovila 20 milijonov evrov evropskih 
sredstev v obdobju 2014-2020.

Gre za rekordni znesek, saj Sloveniji še nikoli doslej za 
civilno zaščito in tehnično opremo za pomoč ob naravnih 
nesrečah ni bilo namenjenih toliko evropskih sredstev. 
Nova sodobna oprema bo omogočila hiter, varen, učinko-
vit in koordiniran odziv ob poplavah na celotnem ozemlju 
Slovenije ter s tem zagotavljala večjo zaščito življenj in 
premoženja ob poplavah, hkrati pa omogočila visoko-
kakovostna usposabljanja, ki so nujna za zagotavljanje 
pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Za nakup ustrezne opreme so bili skladno z Zakonom o 
javnem naročanju izvedeni trije postopki javnih naročil, 
nato pa sklenjene vse pogodbe, in sicer za nakup 40 
specialnih tovornih vozil, 164 menjalnih nadgradenj in 
deset priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot. Določen 
del opreme je skladno s podpisanimi pogodbami že 
dobavljen, saj je izbrani dobavitelj avgusta lani dobavil 
deset priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot. Največja 
pogodba za dobavo 40 specialnih vozil z nadgradnjo 
dvigala ter navlečno roko za menjalne kontejnerje je bila 
sklenjena novembra lani. Rok za dobavo ostale opreme 
je november 2023, skladno s sklenjeno pogodbo pa je 
določen končni rok za dobavo kompleta opreme do 
konca oktobra 2024.

Dobavljena oprema bo v manjšem delu ostala na loka-
cijah Uprave za zaščito in reševanje, saj bo namenjena 
izobraževanju, v večjem delu pa bo razporejena na lokaci-
jah neposredne poplavne ogroženosti, kjer bo v sodelo-
vanju z občinami na poplavnih območjih in ob podpori 
dogovorjenih gasilskih organizacij v stalni uporabi.

S projektom Uprava za zaščito in reševanje uresničuje 
razvojno zastavljene cilje glede opremljanja enot in 
služb Civilne zaščite na vseh ravneh, ki bodo tako lahko 
zagotavljale svojo odzivnost in operativno učinkovitost 
ob poplavah. Te predstavljajo največje tveganje med 
vsemi nesrečami, ki nastanejo kot posledica izrednih 
vremenskih pojavov in podnebnih sprememb.

V VELJAVO STOPIL NOVI ZAKON O 
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Po dolgotrajnem postopku priprave novega zakona pa je 
26. 1. 2023  v veljavo stopil novi Zakon o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2), kateri Informacijskemu pooblaščencu 
daje potrebna pooblastila za nadzor nad izvajanjem 
varovanja človekove pravice do varstva osebnih podatkov 
iz 38. člena Ustave Republike Slovenije.
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12  KORISTNE 
INFORMACIJE

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE VLAGANJ V 
JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO 
INFRASTRUKTURO 

V uradnem listu RS, št. 166/2022, ki je izšel 30. 12. 2022, je 
objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in 
skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti 
v turističnih destinacijah v višini 10 milijonov evrov. Na 
razpolago je 10 milijonov evrov ki jih zagotavlja Evropska 
unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, javni 
razpis pa je v Načrtu za okrevanje in odpornost uvrščen 
v razvojno področje Pametna, trajnostna in vključujoča 
rast.

Cilj razpisa je izboljšati funkcionalnost, varnost ter 
kakovost javne turistične infrastrukture, njegov namen pa 
tudi dvigniti kakovost storitev in doživetij turistov.
Ministrstvo bo s temi sredstvi sofinanciralo vlaganja v:

• urbane parke in druge zelene javne površine,
• plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih 

vodnih površin,
• drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu, 
• turistične znamenitosti, 
• parkirne površine, 
• označevalne table, 
• sprehajalne poti, 
• razgledne površine, 
• javne pitnike vode, itd.

Podprte bodo zgolj investicije v infrastrukturo, ki je ne-
posredno povezana s turizmom, kar pomeni, da bodo to 
infrastrukturo uporabljali pretežno turisti. Sofinancirana 
javna infrastruktura mora tako imeti vpliv na višjo raven 
kakovosti doživetja gostov in s tem doseganje višjega 
cenovnega pozicioniranja vseh turističnih ponudnikov, 
ki delujejo v teh destinacijah. Ministrstvo bo obenem 
podprlo zgolj vlaganja v okoljsko učinkovite in zeleno 
naravnane rešitve.

Razpis je primarno namenjen lokalnim skupnostim na 
območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destina-
cij, ki so imele po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali 
imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. Prijavijo se 
lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in 

javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze 
društev, ki delujejo na področju turizma.

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vred-
nosti upravičenih stroškov – razen v primeru parkirne 
površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 
40 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina 
pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 evrov 
in najvišja višina pomoči 350.000 evrov.

Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 
3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

VIŠJI ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV 
IN DRUGIH PREJEMKOV V ZVEZI Z 
DELOM

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo 
dopis v zvezi z zneski regresa za prehrano med delom, 
nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno 
potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne 
pomoči. Spremembe veljajo tako za javne uslužbence kot 
funkcionarje.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za 
javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen 
prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne 
pijače za obdobje julij – december 2022) 1,073. Glede na 
navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina 
regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 
30. junija 2023 znaša 6,60 evra.

Prav tako so se glede na december 2021 cene življenjskih 
potrebščin decembra 2022 zvišale za 10,3 %. Tako zneski 
povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za 
službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidar-
nostne pomoči za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. 
decembra 2023 znašajo:
1. Nadomestilo za ločeno življenje:
• 162,62 evra

2. Dnevnica za službena potovanje v državi:
• nad 12 ur: 24,75 evra,
• nad 8 do vključno 12 ur: 12,35 evra,
• od 6 do vključno 8 ur: 6,78 evra.

3. Jubilejna nagrada:
• za 10 let delovne dobe: 334,11 evra,
• za 20 let delovne dobe: 501,15 evra,za 30 let delovne 

dobe: 668,21 evra,
• za 40 let delovne dobe: 668,21 evra.

4. Solidarnostna pomoč: 
• 668,21 evra.

Celoten dopis MJU je na voljo TU. 
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ZVIŠANJE MINIMALNE PLAČE ZA 
100 EVROV NETO

Minimalna plača se letos zvišuje za 100 evrov neto na 
878 evrov neto. V bruto znesku bo minimalna plača po 
novem znašala 1203,36 evra, kar v primerjavi z lansko, 
ki je znašala 1074,43 evra bruto, predstavlja 12-odstotni 
dvig, so dodatno sporočili z ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Stroški delodajalcev se bodo zaradi povišanja (bruto) 
minimalne plače povečali za 8,46 odstotka zaradi učinka 
najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarova-
nja (1181,75 evra), ki je bila lani višja od minimalne plače.

Novemu znesku minimalne plače bo sledila ustrezna 
zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne 
postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študen-
tov ter upokojencev. Znesek najnižje bruto urne postavke 
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter 
upokojencev se bo tako predvidoma zvišal z dosedanjih 
6,17 evra na 6,92 evra, še navaja ministrstvo.

RAZPIS ZA URBACT AKCIJSKA 
OMREŽJA

Objavljen je razpis sodelovanja z evropskimi mesti pri 
iskanju odgovorov na skupne urbane izzive (angleško 
The Urban Development Network Programme-URBACT 
– akcijska omrežja). Prijave na razpis so odprte do 31. 
marca 2023.

Akcijsko omrežje URBACT sestavlja od 8 do 10 partner-
skih mest, občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter 
metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo 
iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v 
vlogi vodilnega partnerja, skupaj z URBACT strokovnja-
kom, ki mestom zagotavlja strokovno podporo.

V dve in pol leti trajajočih projektih bodo partnerji 
združeni v akcijsko omrežje naslovili izbrani urbani izziv 
ali izboljšali lokalne politike na izbranem področju.

Za lažje iskanje partnerjev je URBACT vzpostavil orodje za 
iskanje partnerjev, v katerem lahko preverite projektne 
ideje drugih mest in izrazite interes za sodelovanje ali 
objavite svojo idejo in začnete iskati partnerje.

15. 12. 20222 je v okviru URBACT informativnega dneva 
potekala predstavitev razpisa in predstavitev razpisa v 
slovenščini si lahko ogledate TU.  

Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj 
mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, 
energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas 

URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako 
so lahko te celostne teme del problema - ali celo rešitve.

Vse informacije o razpisu so na voljo TU. 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na podpora 
in pomoč URBACT nacionalne točke ali na elektronski 
naslov urbact@ipop.si.

SPREMEMBA UREDBE O PLAČAH 
DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU ZARADI REALIZACIJE 
DOGOVORA O UKREPIH NA 
PODROČJU PLAČL IN DRUGIH 
STROŠKOV DELA V JS ZA LET 2022 
IN 202

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo, da so 
bile zaradi povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov 
spremenjene tudi Uredba o plačah direktorjev v javnem 
sektorju, Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in 
nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede ter Uredba o 
uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih 
in javnih zavodih v plačne razrede. Predvsem v zvezi z 
spremembo Uredbe o plačah na MJU prejemajo veliko 
vprašanj zato so pripravili dodatna pojasnila.

Med drugim pojasnjujejo, da je bila Uredba spremenjena za 
realizacijo 2. točke Dogovora. Višje uvrstitve delovnih mest 
za en plačni razred so bile tako določene v prilogi I, ki obsega 
neposredne uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne 
razrede, v prilogah II in III, ki obsegata določitev razponov za 
uvrstitev delovnih mest direktorjev ter v prilogi IV uredbe, ki 
obsega določitev razponov in uvrstitev delovnih mest direktor-
jev glede na doseženo skupno vrednost kriterijev za uvrstitev v 
ustrezen plačni razred. Navedene višje uvrstitve se uveljavijo s 
1. aprilom 2023 (5. člen Uredbe).
V postopku priprave je tudi sprememba Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov, s katerim se 
uvrščajo v plačni razred delovna mesta direktorjev v državni 
upravi in lokalni skupnosti. Pri tem pravilniku bodo potrebne 
spremembe tako iz razloga povišanja uvrstitev v plačni razred 
zaradi Dogovora kot predvidene reorganizacije Vlade RS na 
podlagi sprememb Zakona o državni upravi, ki se bo uskladil z 
Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije.

V skladu z metodologijo, določeno v 5. členu Uredbe, se 
delovna mesta direktorjev, znotraj razponov plačnih razredov 
iz prilog II in III Uredbe, uvrstijo v plačne razrede tako, da 
se seštejejo vrednosti posameznih kriterijev iz priloge IV 
Uredbe, ki veljajo za delovno mesto direktorja pri posa-
meznem tipu osebe javnega prava. Preverjanje vrednosti 
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kriterijev iz priloge IV Uredbe se izvede ob nastopu mandata 
direktorja z upoštevanjem vrednosti kriterijev, veljavnih 
na prvi dan preteklega meseca pred nastopom mandata. 
Spremembe vrednosti kriterijev v času trajanja mandata pa 
na uvrstitev direktorja v plačni razred nimajo vpliva.

Sprememba Uredbe skladno z Dogovorom določa 
uveljavitev višjih uvrstitev za 1 plačni razred s 1. aprilom 
2023. V 5. člen Uredbe pa se s spremembo Uredbe ni 
poseglo, kar pomeni, da se zaradi spremembe Uredbe, 
preverjanje vrednosti kriterijev iz priloge IV Uredbe ne 
izvaja ponovno za tiste direktorje, katerih mandat je že v 
teku. Direktorjem, ki so torej že nastopili mandat, se s 1. 
aprilom 2023 njihova uvrstitev v plačni razred samo povi-
ša za 1 plačni razred, kot je bilo dogovorjeno v Dogovoru. 
Ker se preverjanje vrednosti kriterijev iz priloge IV Uredbe 
ne izvaja ponovno za tiste direktorje, katerih mandat je že 
v teku, na MJU menijo, da pridobivanje soglasij pristojne-
ga ministra ni potrebno.

Pri določitvi plače direktorjem, ki bodo nastopili mandat 
pred 1. aprilom 2023 je treba upoštevati, da do tega 
datuma še vedno veljajo akti, s katerimi se ti direktorji 
uvrščajo v plačni razred, ki pa ne vsebujejo povišanja 
za 1 plačni razred na podlagi Dogovora. Predlagajo, da 
se v teh primerih v pogodbe o zaposlitvi vključi določba 
s sklicem na povišanje uvrstitve za 1 plačni razred s 1. 
aprilom 2023 upoštevaje Dogovor, Uredbo in ustrezen 
podzakonski akt.

Celotno pojasnilo je na voljo TU.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE NADGRADNJE 
TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV 
IZ NOO 

V Uradnem listu RS, št. 4. 2023, ki je izšel 13. 1. 2023, je 
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov. 
Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za 
okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanci-
ranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 
2025, znaša 10.000.000 EUR.

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali 
posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezrače-
vanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v 
nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko 
prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posame-
znih tehničnih stavbnih sistemov, in so namenjene:

• izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v 
(so)lasti občine;

• izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v 
(so)lasti Republike Slovenije;

• izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobra-
ževanja in ki so v (so)lasti javne univerze, katere 
ustanovitelj je Republika Slovenija;

• bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih 
oseb in ki so v (so)lasti Republike Slovenije.

Predmet projekta je lahko največ ena stavba, ki je eno-
lično določena s svojo »ID stavbe«. Projekt lahko obsega 
tudi druga dela v sklopu stavbe oziroma dela stavbe, ki je 
predmet projekta, pri čemer pa so upravičeni stroški zgolj 
tisti stroški, ki se nanašajo na izvedbo energetsko učinko-
vitega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo 
in/ali sistema za klimatizacijo, kot to izhaja iz poglavja 5.3 
tega javnega razpisa.
V primeru da je predmet projekta stavba, ki je 
namenjena:

• izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki 
je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem 
razpisu občina;

• izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je 
v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem 
javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustano-
vitelj je Republika Slovenija;

• izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraže-
vanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po 
tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere 
ustanovitelj je Republika Slovenija;

• bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih 
oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vla-
gatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, 
katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo 
upravičeni stroški sofinancirani v celoti, vendar največ 
do višine 277 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne 
površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo 
izveden ukrep po tem javnem razpisu.

Za oddajo vlog je več rokov, in sicer:

• 27. 3. 2023,
• 29. 5. 2023,
• 23. 10. 2023,
• 12. 2. 2024,
• 3. 6. 2024,
• 7. 10. 2024
• 13. 1. 2025.

V kolikor bodo sredstva porabljena pred potekom 
posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v 
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Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno posebno 
obvestilo o porabi sredstev. Enako velja za morebitne 
dodatne roke.

Za več informacij lahko pišete na mzi.pp-eps@gov.si.

NAGRADA EVROPSKE 
PRESTOLNICE VKLJUČEVANJA IN 
RAZNOLIKOSTI

S strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 
smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija razpisala 
natečaj Nagrada evropskih prestolnic vključevanja in 
raznolikosti.

Gre za nagrado mestom in krajem po Evropi, ki spodbuja-
jo vključevanje in družbo brez diskriminacije.

Za nagrado se lahko potegujejo občine in predstavlja 
priložnost, da pokažejo, kaj počnejo za raznolike in 
vključujoče prostore za svoje prebivalce.

Prijavitelji ob prijavi predložijo opis ključnih pobud, ki 
spodbujajo raznolikost in vključenost.
Pobude, ki celovito naslavljajo različne razloge za diskri-
minacijo (zlasti spol, starost, invalidnost, etnično/rasno 
poreklo, veroizpoved ter spolno usmerjenost/spolno 
identiteto in spolno izražanje) in  dokazujejo medsektor-
ski pristop, bodo obravnavane kot prednostne.

Nagrada se podeljuje v dveh glavnih kategorijah:

• lokalne oblasti z manj kot 50 000 prebivalci,
• lokalne oblasti z več kot 50 000 prebivalci. 

Vse informacije o načinu prijave so na voljo TU. Za več 
podrobnosti si oglejte pravila natečaja, ki so na voljo TU.

Prijave oddajte do 15. februarja 2023 ob 12. uri po 
srednjeevropskem času.

OBRESTOVANJE STANJ NA 
PODRAČUNIH, VPLIV NA LETNO 
POROČILO  IN PREMOŽENJSKO 
BILANCO 31.12.2022

Iz Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo glede 
izkazovanja obresti na stanja podračunov konec leta. 
S strani občin prejemamo telefonska vprašanja glede 
izkazovanja obresti na stanja podračunov konec leta. Za 
namen ureditve poslovnih knjig Upravljavca EZR občine 
in proračunskih uporabnikov občine, vam v nadaljevanju 
posredujemo naslednjo informacijo. 

Obresti na stanja podračunov s strani proračunskih 
uporabnikov na dan 31.12.2022 predstavljajo terjatev do 
Upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega 

računa (v nadaljevanju EZR). V primeru, da je občina 
ohranila svoj EZR, je izplačevalec teh obresti Upravljavec 
EZR občine, v primeru, da je občina vstopila v sistem EZR 
države, je izplačevalec obresti Upravljavec EZR države. 
Izplačevalec obresti je razviden iz obračuna obresti - 
knjigovodske listine, ki je dostopna na spletnem portalu 
UJPnet. Za pravilen zaključek poslovnih knjig, predlaga-
mo, da navedeno občine in njeni proračunski uporabniki 
preverijo.

1. Primer izkazovanja, če je občina ohranila svoj EZR 
občine:

• Upravljavec EZR občine v poslovnih knjigah na 
dan 31.12.2022 izkaže obveznosti do proračunskih 
uporabnikov občine iz naslova obresti na stanja 
podračunov na kontih 18/ 241. 3.1.2023 navedeno 
obveznost zapira (241/110, 403500/18). Ker so bila 
stanja na podračunih s pozitivno obrestno mero obre-
stovana od sredine septembra 2022 naprej, bi moral 
Upravljavec EZR vaše občine v letu 2022 verjetno 
imeti tudi presežek upravljanja. Tega se skladno z 
določili 61.člena  Pravilnika o poslovanju sistema EZR 
pripravi do konca meseca februarja 2023. Upravljavec 
EZR občine vodi ločene poslovne knjige in zato 
pripravi samostojno letno poročilo in premoženjsko 
bilanco, ki se odda na AJPES.

• Občina kot neposredni proračunski uporabnik za 
obresti na stanja podračunov izkaže terjatev do 
Upravljavca EZR občine na dan 31.12.2022 na kontih 
skupine 141/28, na dan priliva obresti 3.1.2023 pa se 
terjatev zapira in pripozna prihodek iz naslova obresti 
(110/141 in 28/7102).

• Posredni uporabnik občine navedene obresti 
izkaže kot terjatev do Upravljavca EZR občine na 
dan 31.12.2022 izkaže na kontih skupine 141/76, 
na dan priliva obresti 3.1.2023 pa zapira terjatev s 
povečanjem dobroimetja na podračunu (110/141 
in evidenčno izkazovanje prihodkov po denarnem 
načelu).

2. Primer izkazovanja, če je občina zaprla svoj EZR 
občine in je vstopila v sistem EZR države: 

• Občina kot neposredni proračunski uporabnik 
navedeno izkaže kot terjatev do Upravljavca EZR 
države (PU 10014) na dan 31.12.2022 na kontih 
skupine 140/28, na dan priliva obresti 3.1.2023 pa se 
terjatev zapira in pripozna prihodek iz naslova obresti 
(110/140 in 28/7102).

• Posredni uporabnik občine navedene obresti kot 
terjatev do Upravljavca EZR države (PU 10014) na 
dan 31.12.2022 izkaže na kontih skupine 140/76, 
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na dan priliva obresti 3.1.2023 pa zapira terjatev s 
povečanjem dobroimetja na podračunu (110/140 
in evidenčno izkazovanje prihodkov po denarnem 
načelu.

• V primeru, ko je občina zaprla svoj EZR občine in je 
vstopila v sistem EZR države imajo proračunski upo-
rabniki podračun odprt v sistemu EZR države (tj. prvih 
pet mest transakcijskega računa se v tem primeru 
glasi 01100…). V tem primeru lahko proračunski 
uporabniki obračune obresti za stanja podračunov 
pridobivajo tudi v aplikativni podpori EZRLKV. V tem 
primeru je tudi usklajevanje odprtih postavk možno 
preko navedene aplikacije. Za navedeno si mora 
proračunski uporabnik predhodno urediti pravice 
dostopa.

• V kolikor občina zapre svoj EZR občine in vstopi v 
sistem EZR države, Upravljavec EZR občine ne vodi 
več poslovnih knjig in ni več zavezanec za oddajo 
letnega poročila in premoženjske bilance.

V premoženjski bilanci proračunski uporabniki obresti 
na stanja podračunov poročajo kot terjatev na kontu 
14wo - Obresti na stanja podračunov EZR - uporabnikom 
EKN, AOP 040. Upravljavec EZR občine pa navedeno 
poroča kot obveznost na kontu skupine 24wo - Obresti 
na stanja podračunov EZR (obveznost upravljavca EZR) 
- uporabnikom EKN, AOP 072. Odprte postavke se konec 
leta usklajujejo z IOP obrazci.

POSODOBLJENA TEHNIČNA 
PRAVILA ZA PRIPRAVO 
PROSTORSKIH IZVEDBENIH 
AKTOV V DIGITALNI OBLIKI

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor smo prejeli 
obvestilo o objavi dopolnjenih tehničnih pravila za 
pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki, katera so 
izdelana v skladu z 21. členom Uredbe o prostorskem 
informacijskem sistemu (Uradni list RS, št. 119/07, 8/10 – 
ZIPI, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3).

Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način 
priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v 
okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine 
povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov.

Zaradi prehoda na elektronsko poslovanje na področju 
postopkov priprave prostorskih aktov (ePlan) v prvi polo-
vici letošnjega leta pozivajo pripravljavce in izdelovalce, 
da v najkrajšem možnem času gradiva, ki so predvidena 
za objavo v prostorskem informacijskem sistemu, prip-
ravijo v skladu z novimi tehničnimi pravili. Gradiv, ki ne 

bodo pripravljena v skladu z novimi tehničnimi pravili, ne 
bo možno uporabljati v novem informacijskem sistemu.

Objavljena tehnična pravila:

1. Tehnična pravila za pripravo prostorskih strateških 
aktov v digitalni obliki,

2. Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih 
izvedbenih aktov v digitalni obliki,

3. Tehnična pravila za pripravo dokumentacije pri 
državnem prostorskem načrtovanju v digitalni obliki 

Dopolnitve tehničnih pravil za pripravo prostorskih 
aktov v digitalni obliki se začnejo uporabljati takoj.

NOVO SISTEMSKO POJASNILO 
O NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ 
JASNO OPREDELJUJE OBVEZNOSTI 
FUNKCIONARJEV PO ZINTPK

Komisija za preprečevanje korupcije je na svoji spletni 
strani, z namenom celostne predstavitve instituta nezdru-
žljivosti funkcij ter učinkovitega tolmačenja posameznih 
določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(ZIntPK), ki ga urejajo, pripravila novo sistemsko pojasni-
lo ki služi kot pomoč funkcionarjem pri boljšem razume-
vanju zakonskih določb in obveznosti, ki iz njih izhajajo.

Komisija pričakuje, da bo novo sistemsko pojasnilo, še 
posebej zaradi številnih opisanih praktičnih primerov in 
jasnega pregleda (ne)združljivih funkcij ter članstva in 
dejavnosti, funkcionarjem služilo kot učinkovit pripomo-
ček pri preprečevanju situacij, v katerih bi lahko prišlo do 
nezdružljivosti funkcij.
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13  AKTUALNI JAVNI 
RAZPISI

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in 
pozivi:

1. Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 
2023 - do 28. 4. 2023

2. Javni razpis za podpor dejavnosti gasilsko zaščitnih 
reševalnih služb (NVO GASILCI) –do 31. 8. 2023

3. Javni razpis za sofinanciranje energetske pre-
nove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_
VSSVJL_2022) – 13. 3. 2023, 22. 5. 2023, 18. 9. 2023, 
11. 3. 2024, 20. 5. 2024, 18. 11. 2024

4. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skup-
no turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v 
turističnih destinacijah – 3. 4. 2023, 5. 6. 2023

5. Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za 
zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so 
odvisne od pomoči drugi – 7. 4. 2023

6. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših progra-
mov v vrtcih - 30. 4. 2023

7. Javni razpis za za sofinanciranje vlaganj v nastanit-
veno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti 
turizma -SPREMEMBA - 27. 3. 2023, 29. 5. 2023

8. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje 
športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, 
organiziranosti v športu, športnih prireditev in promo-
cije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v 
športu v letu 2023 - 21. 11. 2023

9. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni 
prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, po-
dukrep: 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) - SPREMEMBE 1, 
SPREMEMBE 2 - do 31. 12. 2023

10. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni 
prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, po-
dukrep: 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) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 2 - do 31. 
12. 2023

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

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

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

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

15. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih naje-
mnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 31. 
12. 2023

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

ZAČETEK ŠVEDSKEGA 
PREDSEDOVANJA SVETU 
EVROPSKE UNIJE

V začetku letošnjega leta je predsedovanje Svetu 
Evropske unije (EU) prevzela Švedska, ki si je med prio-
ritete predsedovanja med drugim zastavila naslavljanje 
trenutnih razmer, konkurenčnost EU, nadaljnja finančna 
pomoč Ukrajini, napredek pri reviziji ekonomskega 
upravljanja EU in poenostavitev fiskalnega okvira.

STRATEŠKI OKVIRI DRŽAV ČLANIC 
EU ZA ROME

Evropska komisija je sprejela oceno nacionalnih strate-
ških okvirov držav članic za Rome v okviru svojega de-
setletnega načrta za enakost, vključevanje in udeležbo 
Romov za obdobje 2020–2030. 

Skupni elementi in minimalne zaveze iz strateškega 
okvira EU se zelo različno odražajo v nacionalnih načrtih. 
Evropska Komisija kot pozitivno izpostavlja konkretne 
ukrepe za spodbujanje boja proti anticiganizmu, diskri-
minaciji in sovražnemu govoru ter ukrepe za krepitev 
zmogljivosti civilne družbe in zagotavljanje udeležbe 
Rominj in mladih. Po drugi strani pa cilji iz strateškega 
okvira EU niso ustrezno predstavljeni v nacionalnih na-
črtih, kot so jasna določitev proračunskih sredstev za iz-
vajanje in spremljanje ali ukrepi v zvezi z raznolikostjo 
romskega prebivalstva. Premalo ambiciozni so tudi 
ukrepi za boj proti segregaciji v izobraževanju in za reše-
vanje stanovanjske problematike. 

Številne države so v oblikovanje načrtov dejavno vključile 
romske organizacije civilne družbe, vendar je za uspešno 
izvajanje strateškega okvira EU za Rome potrebno še 
tesnejše sodelovanje med njihovim izvajanjem. 

Evropska komisija tako države članice poziva k ponovni 
preučitvi svojih nacionalnih načrtov, da bi opredelile 
načine, kako jih narediti trdnejše. 

Več informacij je na voljo TU.

DIGITALNO DESETLETJE
Veljati je začel program politike za digitalno desetletje do 
leta 2030, ki je mehanizem spremljanja in sodelovanja za 
uresničitev skupnih ciljev za digitalno preobrazbo Evrope 
do leta 2030.

Namen programa je doseči cilje digitalnega desetle-
tja na štirih področjih, in sicer:

1. izboljšati osnovne in napredne digitalne spretnosti 
državljank in državljanov,

2. povečati uporabo novih tehnologij v podjetjih EU,
3. izboljšati povezljivost ter računalniško in podatkovno 

infrastrukturo v EU ter
4. zagotoviti razpoložljivost javnih storitev in uprave na 

spletu. 
Te cilje bo spremljal cikličen postopek sodelovanja 
za spremljanje napredka in določitev mejnikov, da jih 
bo mogoče doseči do leta 2030. V okviru programa se 
vzpostavlja tudi nov okvir za večdržavne projekte, ki bo 
državam članicam omogočil, da združijo moči pri digital-
nih pobudah.

Več informacij je na voljo TU.

SREDSTVA ZA UKREPE NA 
PODROČJU INTEGRACIJE

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlo-
gov v višini 40 milijonov evrov za financiranje nadnacio-
nalnih ukrepov na področju integracije. Razpis za dode-
litev nepovratnih sredstev EU za ukrepe v okviru Sklada 
za azil, migracije in vključevanje je v prvi vrsti namenjen 
migrantom in osebam, ki potrebujejo zaščito. Sredstva 
bodo med drugim namenjena spodbujanju programov 
skupnostnega sponzorstva, vključevanja na trg dela ter 
dopolnilnih poti, povezanih z izobraževanjem in delom. 

Cilj je podreti tudi ukrepe glede zaščite otrok migrantov v 
državah članicah. Posebna pozornost bo namenjena 
lokalnim in regionalnim oblastem ter drugim lokalnim 
akterjem, ki imajo pomembno vlogo pri vključevanju 
lokalnih in migrantskih skupnosti ter vključevanju 
migrantov v gostiteljske skupnosti. 

Rok za prijavo na razpis je 16. maj 2023, več informacij 
pa je na voljo TU. 

OBSERVATORIJ ZA PODEŽELJE
Evropska komisija je predstavila novo orodje 
Observatorij za podeželje, ki uporabnikom na enem 
mestu ponuja raznovrstne podatke o posameznim 
mestnih, primestnih in podeželskih območjih v 
EU.  Kakovostni podatki so bistvenega pomena za razu-
mevanje podeželske razsežnosti gospodarskih, socialnih 
in demografskih razmer ter za ukrepanje v zvezi z njimi. 
Orodje omogoča primerjavo ozemelj po različnih katego-
rijah (npr.: gostota prebivalstva, povprečna oddaljenost 
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od zdravstvenih ustanov in hitrost širokopasovnega 
dostopa), kar bo prispevalo k oblikovanju regionalnih 
politik in ocenjevanju učinka pobud EU ter spremljanju 
napredka pri kazalnikih, pomembnih za akcijski načrt EU za 
podeželje in pakt za podeželje. 

Več informacij je na voljo TU.

SKLADI SPODBUDILI NALOŽBE ZA 
VEČ KOT 700 MILIJARD EVROV

Evropski strukturni in investicijski skladi so v obdobju 
2014–2020 spodbudili naložbe v skupni vrednosti 731 
milijard evrov za spodbujanje trajne socialno-ekonomske 
konvergence, teritorialne kohezije, socialne Evrope 
ter nemotenega zelenega in digitalnega prehoda. 535 
milijard evrov skupne podpore je zagotovila EU. 

Zbirno poročilo o izvajanju evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov (ESI) za leto 2022 kaže, da 
so skladi ESI neposredno podpirali državljanke in 
državljane ter podjetja. Podporo je do konca leta 2021 
prejelo več kot 4 milijone malih in srednjih podjetij, 55,2 
milijona ljudi pa je prejelo podporo v okviru ukrepov za 
zaposlovanje, socialno vključevanje ali izobraževanje. 
Zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
energije so se povečale za več kot 3.600 MW, letna poraba 
primarne energije v javnih stavbah pa se je zmanjšala za 
2,6 teravatne ure/leto. 2,3 milijona projektov je podprlo 
kmetijski sektor in podeželska MSP za povečanje konku-
renčnosti ter za ustvarjanje delovnih mest na podeželskih 
območjih, v sektorju ribištva in akvakulture je bilo 
ohranjenih 44.000 delovnih mest ter ustvarjenih več kot 
6.000 novih delovnih mest. 

Poleg tega je bilo 160 milijard evrov zagotovljenih za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in energetsko krizo, 
ki je posledica ruske agresije proti Ukrajini.

Poleg mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je ključni 
element instrumenta NextGenerationEU, so bili skladi ESI 
dejansko med glavnimi instrumenti za boj proti pandemi-
ji COVID-19 in podporo gospodarstvu EU.

Več informacij je na voljo TU.


