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1  UVOD

Spoštovani,
pred vami je zadnja številka elektronskega glasila Mesečni utrip za leto 2022, v kateri smo za vas strnili pomembnejše 
aktivnosti meseca decembra.
V začetku meseca decembra so volivke in volivci še zadnjič v letu 2022 odšli na volišča in tako je še 47 občin dobilo 
nove županje in župane. Vsem še enkrat čestitamo in želimo vse dobro pri opravljanju dela.
V zadnjem mesecu leta 2022 je na Združenju občin Slovenije potekalo kar nekaj aktivnosti. Tako smo izdali novo 
številko časopisa Glas občin, v kateri si med drugim lahko preberete zanimiv intervju z ministrico za javno upravo Sanjo 
Ajanović Hovnik.
Veliko prahu je dvignila napovedana reorganizacija nujne medicinske pomoči. Na ZOS se pridružujemo ogorčenju 
županj in županov, katere bomo v njihovih naporih k ohranitvi NMP vsekakor podprli.
Pristojne smo ponovno pozvali pospešitvi aktivnosti na področju odprave plačnih nesorazmerij med plačami občinskih 
funkcionarjev in javnih uslužbencev in podali pripombe k predlaganim predpisom, med drugim tudi k predlogu Uredbe 
o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava. Predlagali smo, da se med upravičence 
umesti tudi obvezne gospodarske javne službe, saj bo v nasprotnem primeru to predstavljalo velik pritisk na dvig cen 
v okviru dejavnosti teh služb (npr. komunalna podjetja).
V zadnjem mesecu leta 2022 smo za vas izvedli tri izobraževanja, v prihajajočih mesecih pa vas vabimo, da se udeležite 
sledečih zanimivih izobraževanj: 
•	 S	pravilno	pripravo	investicijske	dokumentacije	so	uspešno	izvedenega	projekta	–	10. 1. 2023

•	 Vse	o	pravnih	sredstvih	v	upravnem	postopku	–	24. 1. 2023

•	 Pomen	vizije	in	priprava	projektov		-	27. 1. 2023

•	 DDV	posebnosti	v	občinah	in	zadnje	spremembe	–	15. 2. 2023

•	 Pravilno	vodenje	ustne	obravnave	v	upravnem	postopku	–	16. 2. 2023

•	 Zaključni	račun	za	leto	2022	–	21. 2. 2023

•	 Delo	na	daljavo	–	23. 2. 2023

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

V tajništvu Združenja občin Slovenije vse aktualne informacije sproti objavljamo na spletnih straneh združenja in vas 
vabimo, da jih redno spremljate.
V tajništvu združenja pa smo vam vedno na voljo za vsa vprašanje na telefonski številki 01/230 63 32 ali na elektronskem 
naslovu info@zdruzenjeobcin.si.
Za	konec	naj	vam	zaželimo	vse	dobro	v	letu	2023,	naj	bo	srečno,	srčno	in	predvsem	zdravo.
                                                                                                                  Uredništvo

http://www.zdruzenjeobcin.si/rm/glas-obcin/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=5147
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2  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
149/2022
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije

•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaključku 
izvrševanja državnega in občinskih proračunov za 
leto 2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
150/2022
•	 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324)
•	 Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 

2023 (DP2023-A)
•	 Proračun Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
151/2022
•	 Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji 

in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju

•	 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
152/2022
•	 Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za 

leto 2021 (RZ2021)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
153/2022
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

voznikih (ZVoz-1E)
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(ZSDP-1F)

•	 Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o 
delovnem času in obveznih počitkih mobilnih 
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 
(ZDCOPMD-H)

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
pripravi konsolidirane, premoženjske bilance države 
in občin

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
157/2022
•	 Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev 

v javnem sektorju,
•	 Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih 

mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih 
zavodih v plačne razrede

•	 Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo

•	 Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih 
proračunov.

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
158/2022
•	 Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih 

cen energije (ZNPOVCE),
•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

dohodnini (ZDoh-2AA),
•	 Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po 

zakonu o davkih občanov za leto 2023,
•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3730/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-postopkih-za-izvrsevanje-proracuna-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3730/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-postopkih-za-izvrsevanje-proracuna-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3730/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-postopkih-za-izvrsevanje-proracuna-republike-slovenije
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3731/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3731/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3731/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-zakljucku-izvrsevanja-drzavnega-in-obcinskih-proracunov-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3736/zakon-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2023-in-2024-ziprs2324
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3736/zakon-o-izvrsevanju-proracunov-republike-slovenije-za-leti-2023-in-2024-ziprs2324
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3734/spremembe-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2023-dp2023-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3734/spremembe-proracuna-republike-slovenije-za-leto-2023-dp2023-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3735/proracun-republike-slovenije-za-leto-2024-dp2024
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3787/uredba-o-spremembah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3787/uredba-o-spremembah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3787/uredba-o-spremembah-uredbe-o-enotni-metodologiji-in-obrazcih-za-obracun-in-izplacilo-plac-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3788/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-zagotavljanja-pravic-osebam-z-zacasno-zascito
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3788/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-nacinu-zagotavljanja-pravic-osebam-z-zacasno-zascito
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3793/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-starsevskem-varstvu-in-druzinskih-prejemkih-zsdp-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3793/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-starsevskem-varstvu-in-druzinskih-prejemkih-zsdp-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3793/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-starsevskem-varstvu-in-druzinskih-prejemkih-zsdp-1f
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3794/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-zakona-o-delovnem-casu-in-obveznih-pocitkih-mobilnih-delavcev-ter-o-zapisovalni-opremi-v-cestnih-prevozih-zdcopmd-h
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3794/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-zakona-o-delovnem-casu-in-obveznih-pocitkih-mobilnih-delavcev-ter-o-zapisovalni-opremi-v-cestnih-prevozih-zdcopmd-h
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3794/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-zakona-o-delovnem-casu-in-obveznih-pocitkih-mobilnih-delavcev-ter-o-zapisovalni-opremi-v-cestnih-prevozih-zdcopmd-h
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3794/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-zakona-o-delovnem-casu-in-obveznih-pocitkih-mobilnih-delavcev-ter-o-zapisovalni-opremi-v-cestnih-prevozih-zdcopmd-h
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3797/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvi-pravilnika-o-pripravi-konsolidirane-premozenjske-bilance-drzave-in-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3797/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvi-pravilnika-o-pripravi-konsolidirane-premozenjske-bilance-drzave-in-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3797/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvi-pravilnika-o-pripravi-konsolidirane-premozenjske-bilance-drzave-in-obcin
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3997/uredba-o-spremembah-uredbe-o-placah-direktorjev-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3997/uredba-o-spremembah-uredbe-o-placah-direktorjev-v-javnem-sektorju
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3998/uredba-o-spremembah-uredbe-o-uvrstitvi-delovnih-mest-v-javnih-agencijah-javnih-skladih-in-javnih-zavodih-v-placne-razrede
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3998/uredba-o-spremembah-uredbe-o-uvrstitvi-delovnih-mest-v-javnih-agencijah-javnih-skladih-in-javnih-zavodih-v-placne-razrede
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3998/uredba-o-spremembah-uredbe-o-uvrstitvi-delovnih-mest-v-javnih-agencijah-javnih-skladih-in-javnih-zavodih-v-placne-razrede
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4000/uredba-o-spremembah-uredbe-o-emisiji-snovi-in-toplote-pri-odvajanju-odpadnih-voda-v-vode-in-javno-kanalizacijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4000/uredba-o-spremembah-uredbe-o-emisiji-snovi-in-toplote-pri-odvajanju-odpadnih-voda-v-vode-in-javno-kanalizacijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4000/uredba-o-spremembah-uredbe-o-emisiji-snovi-in-toplote-pri-odvajanju-odpadnih-voda-v-vode-in-javno-kanalizacijo
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3937/pravilnik-o-predlozitvi-zakljucnih-racunov-obcinskih-proracunov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3937/pravilnik-o-predlozitvi-zakljucnih-racunov-obcinskih-proracunov
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4016/zakon-o-nujnem-posredovanju-za-obravnavo-visokih-cen-energije-znpovce
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4016/zakon-o-nujnem-posredovanju-za-obravnavo-visokih-cen-energije-znpovce
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4017/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini-zdoh-2aa
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4017/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini-zdoh-2aa
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4024/pravilnik-o-valorizaciji-zneskov-za-odmero-davkov-po-zakonu-o-davkih-obcanov-za-leto-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4024/pravilnik-o-valorizaciji-zneskov-za-odmero-davkov-po-zakonu-o-davkih-obcanov-za-leto-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4026/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-enotnem-kontnem-nacrtu-za-proracun-proracunske-uporabnike-in-druge-osebe-javnega-prava
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4026/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-enotnem-kontnem-nacrtu-za-proracun-proracunske-uporabnike-in-druge-osebe-javnega-prava
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4026/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-enotnem-kontnem-nacrtu-za-proracun-proracunske-uporabnike-in-druge-osebe-javnega-prava
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
161/2022
•	 Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in 

potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko 
obdobje do leta 2027,

•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o učinkoviti rabi 
energije v stavbah,

•	 Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za 
kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov 
in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v 
letu 2023.

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
162/2022
•	 Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plin-

skega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, 
za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih sto-
ritev, socialnovarstvenih programov in programov 
v podporo družini,

•	 Uredba o določitvi cene električne energije za nekat-
ere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno 
veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za 
izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarst-
venih programov in programov v podporo družini,

•	 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024,

•	 Uredba o stroških reprezentance,
•	 Uredba o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah 

knjižnic,
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni 

obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja.

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
163/2022
•	 Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize (ZPGOPEK),
•	 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),

•	 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2N),

•	 Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN-E),

•	 Zakon o spremembah Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (ZVRS-J),

•	 Zakon o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi 
(ZDOsk-A),

•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa glasbene šole.

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
165/2022
•	 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 

določitvi programov storitev obveznega zdravstven-
ega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih 
za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za 
leto 2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 
166/2022
•	 Uredba o pravilih pogojenosti
•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in 

obliki obračuna davčnih odtegljajev
•	 Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu infor-

mativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi 
za odmero dohodnine

•	 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dostavi podatkov za odmero dohodnine

•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem 
vročanju v davčnih zadevah

•	 Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davčnem postopku

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4092/uredba-o-delovanju-lokalnih-akcijskih-skupin-in-potrditvi-strategij-lokalnega-razvoja-za-programsko-obdobje-do-leta-2027
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4092/uredba-o-delovanju-lokalnih-akcijskih-skupin-in-potrditvi-strategij-lokalnega-razvoja-za-programsko-obdobje-do-leta-2027
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4092/uredba-o-delovanju-lokalnih-akcijskih-skupin-in-potrditvi-strategij-lokalnega-razvoja-za-programsko-obdobje-do-leta-2027
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4095/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-ucinkoviti-rabi-energije-v-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4095/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-ucinkoviti-rabi-energije-v-stavbah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4100/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4100/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4100/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4100/odredba-o-dolocitvi-visine-nadomestila-na-hektar-za-kritje-stroskov-za-vzdrzevanje-osusevalnih-sistemov-in-delovanje-ter-vzdrzevanje-namakalnih-sistemov-v-letu-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4147/uredba-o-dolocitvi-cene-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4147/uredba-o-dolocitvi-cene-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4147/uredba-o-dolocitvi-cene-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4147/uredba-o-dolocitvi-cene-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4147/uredba-o-dolocitvi-cene-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4147/uredba-o-dolocitvi-cene-zemeljskega-plina-iz-plinskega-sistema-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4148/uredba-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4148/uredba-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4148/uredba-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4148/uredba-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4148/uredba-o-dolocitvi-cene-elektricne-energije-za-nekatere-pravne-osebe-javnega-prava-za-izvajalce-javno-veljavnih-programov-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-za-izvajalce-socialno-varstvenih-storitev-socialnovarstvenih-programov-in-programov-v-podporo-druzini
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4149/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2023-in-2024
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4149/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2023-in-2024
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4149/uredba-o-nacinu-priprave-kadrovskih-nacrtov-posrednih-uporabnikov-proracuna-in-metodologiji-spremljanja-njihovega-izvajanja-za-leti-2023-in-2024
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4150/uredba-o-stroskih-reprezentance
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4151/uredba-o-spremembi-uredbe-o-osnovnih-storitvah-knjiznic
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4151/uredba-o-spremembi-uredbe-o-osnovnih-storitvah-knjiznic
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4152/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4152/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4152/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186/zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-zpgopek
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186/zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-zpgopek
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4187/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov-zvop-2
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4188/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davcnem-postopku-zdavp-2n
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4188/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-davcnem-postopku-zdavp-2n
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4189/zakon-o-dopolnitvi-zakona-o-odpravi-posledic-naravnih-nesrec-zopnn-e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4189/zakon-o-dopolnitvi-zakona-o-odpravi-posledic-naravnih-nesrec-zopnn-e
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4191/zakon-o-spremembah-zakona-o-vladi-republike-slovenije-zvrs-j
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4191/zakon-o-spremembah-zakona-o-vladi-republike-slovenije-zvrs-j
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4193/zakon-o-spremembah-zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-zdosk-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4193/zakon-o-spremembah-zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-zdosk-a
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4206/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-glasbene-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4206/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-normativih-in-standardih-za-izvajanje-programa-glasbene-sole
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4235/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-programov-storitev-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-opredelitev-zmogljivosti-potrebnih-za-njegovo-izvajanje-in-dolocitev-obsega-sredstev-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4235/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-programov-storitev-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-opredelitev-zmogljivosti-potrebnih-za-njegovo-izvajanje-in-dolocitev-obsega-sredstev-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4235/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-programov-storitev-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-opredelitev-zmogljivosti-potrebnih-za-njegovo-izvajanje-in-dolocitev-obsega-sredstev-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4235/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-programov-storitev-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-opredelitev-zmogljivosti-potrebnih-za-njegovo-izvajanje-in-dolocitev-obsega-sredstev-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4235/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-dolocitvi-programov-storitev-obveznega-zdravstvenega-zavarovanja-opredelitev-zmogljivosti-potrebnih-za-njegovo-izvajanje-in-dolocitev-obsega-sredstev-za-leto-2022
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4269/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-vsebini-in-obliki-obracuna-davcnih-odtegljajev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4269/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-vsebini-in-obliki-obracuna-davcnih-odtegljajev
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4270/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-obrazcu-informativnega-izracuna-dohodnine-in-obrazcu-napovedi-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4270/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-obrazcu-informativnega-izracuna-dohodnine-in-obrazcu-napovedi-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4270/pravilnik-o-spremembah-pravilnika-o-obrazcu-informativnega-izracuna-dohodnine-in-obrazcu-napovedi-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4271/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-dostavi-podatkov-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4271/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-dostavi-podatkov-za-odmero-dohodnine
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4273/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-elektronskem-vrocanju-v-davcnih-zadevah
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4273/pravilnik-o-spremembi-pravilnika-o-elektronskem-vrocanju-v-davcnih-zadevah
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3  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNEM 
NAROČANJU NA PODROČJU OBRAME 
IN VARNOSTI
Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo predložilo 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju: 
Zakon), s katerimi želijo uskladiti ureditve posameznih in-
stitutov javnega naročanja z zakonom o javnem naročanju 
ter tako poenostaviti postopke. 
Eden od ciljev Zakona je tudi odprava nekaterih manjših 
pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, kar bo pomemb-
no prispevalo k večji transparentnosti in učinkovitejšemu 
javnemu naročanju. K spremembi izvajanja postopkov 
javnega naročanja na področju obrambe in varnosti bo 
prispevala tudi posodobitev portala javnih naročil v okviru 
projekta eForms. Prenovljeni portal bo v skladu z novo 
evropsko ureditvijo vključeval obrazce za postopke, izve-
dene tako na podlagi tega zakona kot na podlagi zakona 
o javnem naročanju.
Da bi poenostavili postopke ter omogočili lažje in bolj 
fleksibilno izvajanje, večjo pravno varnost ter večjo pregled-
nost javne porabe, predlog Zakona spreminja številne 
institute in jih poenoti z ureditvijo, ki je bila na splošnem 
in infrastrukturnem področju uveljavljena s spremembami 
zakona o javnem naročanju. Predlog Zakona natančneje 
ureja pravila v zvezi s t. i. evidenčnimi postopki, za katera 
bodo naročniki tudi na podlagi tega zakona morali v 30 
dneh od oddaje naročila pisno obvestiti vse ponudnike. Ob 
tem predlog nekoliko dviguje mejne vrednosti za njegovo 
uporabo, kar lahko prispeva k lokalnemu in regionalnemu 
spodbujanju gospodarstva ter potrošnji.
Z vidika transparentnosti predlog Zakona ureja objavo ce-
lotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in 
objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki 
se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave.
Predlog Zakona prinaša tudi spremembe v ureditvi elek-
tronskega javnega naročanja, ki v celoti sledijo ureditvi, ki je 
že v veljavi na splošnem in infrastrukturnem področju. To 
pomeni obvezno uporabo elektronskih komunikacijskih 
sredstev za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, 

zlasti elektronsko oddajo prijav ali ponudb, kar hkrati 
prinaša večjo transparentnost javnih naročil. Predlog med 
drugim črta potrebo po soglasju ministrstva, pristojnega za 
javna naročila, ter po soglasju nadzornega organa naročnika 
oz. vlade, če naročnik nima nadzornega organa, s čimer 
odpravlja administrativno obremenjevanje naročnikov pri 
sporočanju podatkov o posamičnih naročilih na podlagi 
sklenjenega okvirnega sporazuma.
S spremembo bi ukinili tudi institut dodatne obrazložitve, 
zato pa bi podrobneje uredili, kaj mora vsebovati 
obrazložitev odločitve o oddaji naročila.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredu-
jete do 27. 1. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si. 

PREDLOG NOVELE ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je pripravilo predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(v nadaljevanju: Zakon), katerega je pripravilo.
Cilji predlaganega Zakona so:
•	 sprememba upoštevanja pokojninske osnove pri 

upokojitvi pri prejemnikih invalidskih nadomestil po 
ZPIZ-2 in prejemnikih delnih invalidskih pokojnin po 
ZPIZ-1, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši 
delovni čas,  s čimer se zagotavljajo pravice na način, 
ki je stimulativen do ohranjanja zaposlitve delovnih 
invalidov in zaposlovanja le-teh, brez negativnega 
vpliva na odmero pokojnine;

•	 vzpostavitev pravne podlage za zagotavljanje podat-
kov Zavodu za izvajanje obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja;

•	 zagotovitev pravne podlage za financiranje IER;
•	 zagotovitev nemotenega pridobivanja podatkov, 

potrebnih za izračun pokojninske osnove, za za-
varovance, za katere po uveljavitvi spremenjenega 
obrazca za obračun davčnih odtegljajev FURS ne bo 
mogla več posredovati obrazcev M-4 Zavodu;

•	 uskladitev ZPIZ-2 z MSRP 17.
Spreminja se način izračuna pokojninske osnove pri 
upokojitvi, kadar je zavarovanec prejemal delno invalid-
sko nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom 

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/588744?disposition=attachment
https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/588744?disposition=attachment
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=5151
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/akti-predlogi/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=5151
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po določbah ZPIZ-2 ali delno invalidsko pokojnino po 
določbah ZPIZ-1. Ta nadomestila se odmerja od invalidske 
pokojnine in so praviloma nižja od nadomestil, uvelja-
vljenih po ZPIZ/92 ali po predpisih, ki so veljali pred 
ZPIZ/92, prav tako pa so nižja od plače in nadomestil 
plače (pri zavarovancih v delovnem razmerju) oziroma od 
zavarovalnih osnov (pri samozaposlenih zavarovancih in 
drugih zavarovancih, ki ne prejemajo plače) za čas, ko v 
okviru preostale delovne zmožnosti opravljajo delo.
Predlog ne posega v pokojninske osnove, kjer so bila nado-
mestila uveljavljena na podlagi ZPIZ/92 ali zakonodaje 
pred tem.
Delno nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom 
po določbah ZPIZ-2 in delna invalidska pokojnina po 
določbah ZPIZ-1 se po predlogu upošteva tako, da se za 
zavarovance, ki so prejemali navedena nadomestila ozi-
roma delno invalidsko pokojnino, za izračun pokojninske 
osnove upoštevajo plače, nadomestila oziroma zavarovalne 
osnove, kot bi veljale za te zavarovance, če bi delali s polnim 
delovnim časom. Preračun se izvede na podlagi podatkov 
o osnovah zavarovanca, ki se nanašajo na krajši delovni 
čas, z upoštevanjem števila ur polnega delovnega časa za 
obdobja, za katera so bila izplačana navedena nadomestila 
iz invalidskega zavarovanja.
Z Zakonom se ureja tudi prilagoditev predpisov 
(ZMEPIZ-1) spremembam na področju obračuna davčnih 
odtegljajev od plače in nadomestil plače in s tem ureditev 
prijav, ki jih FURS posreduje Zavodu. Za obdobje od 1. 
1. 2023 dalje bo namreč obvezna predložitev obračuna 
davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače na 
obrazcih REK-O tudi za delodajalce fizične osebe, ki ne 
opravljajo dejavnosti in zaposlujejo delavce v delovnem 
razmerju (ukinitev REK-1f). Temu mora slediti spre-
memba ZMEPIZ-1 v delu prijav, ki jih vlaga FURS, 
saj ta po uveljavitvi spremenjenega obrazca za obračun 
davčnih odtegljajev ne bo mogel več posredovati obrazcev 
M-4 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredu-
jete do 26. 1. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si. 

4  DOGODKI ZDRUŽENJA

OSMA REDNA SEJA PREDSEDSTVA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
5. 12. 2022 so se na svoji zadnji redni seji v mandatnem ob-
dobju 2018 – 2022 in opravili pregled dela v mandatnem 
obdobju 2018- 2022. Opravljenega je bilo veliko dela, za 
prihodnji mandat pa nas vsekakor čaka še mnogo izzivov.

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA IN PRIČETEK MANDATA 
ORGANOV OBČINE
V novembru in decembru so bile izvedene lokalne volitve. 
S tem so občine dobile nove župane in občinske svetnike. 
V začetku decembra, smo tako za občine pripravili semi-
nar Konstitutivna seja občinskega sveta. Predavateljica, 
strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju 
delovanja lokalne samouprave Neža Vodušek je številnim 
slušateljem predstavila vse kar morajo vedeti oziroma 
obnovi pred organiziranjem konstitutivne seje.
Hkrati z zahtevnim in obsežnim delom občinskih volilnih 
komisij in zaposlenih v občinskih upravah, ki sodelujejo 
pri volitvah, poteka tudi priprava na zaključek mandata 
organov občine (občinskega sveta, župana in nadzornega 
odbora) in priprava na konstitutivno sejo novih občinskih 
svetov. Rok za sklic prve seje določa poslovnik občinskega 
sveta; praviloma je to 20 dni po izvolitvi članov sveta, 
ne pa kasneje kot deset dni po končanem drugem krogu 
volitev župana.
Konstitutivno sejo določa in jo opisuje poslovnik 
občinskega sveta. Gre za izrazito formalno sejo, katere večji 
del temelji na zakonu o lokalnih volitvah in zakonu o 
lokalni samoupravi, zato je priprava nanjo zelo pomembna. 
Udeleženci so na seminarju izvedeli vse, od ureditev kon-
stitutivne seje v poslovniku občinskega sveta, priprava seje 
in obveznosti občinske uprave pri tem, protokol in vodenje 
seje, potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev iz-
volitve župana ter posebnosti, odločanje o ugovorih na 
mandate, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Dotaknili so se tudi nezdružljivost 
funkcije, ki nastopi takoj po potrditvi mandatov in pričetka 
mandata organov občine.

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
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POGODBA O OPREMLJANJU IN VSE 
KAR MORATE VEDETI TER NA KAJ ŠE 
POSEBEJ PAZITI
Združenje občin Slovenije je 13. 12. 2022 pripravilo ak-
tualen seminar, kjer so udeleženci s predavateljem Janezom 
Tekavcem temeljito predelali razlike med ureditvami so na 
primer že v osnovni opredelitvi pogodbe o opremljanju. 
Če je 157. člen ZureP-2 v prvem odstavku 157. člena 
določal: »Investitor ali investitorka (v nadaljnjem besedilu: 
investitor) in občina se lahko s pogodbo o opremljanju 
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno 
komunalno opremo, za zemljišče, na katerem namerava 
graditi, če je gradnja te komunalne opreme predvidena v 
programu opremljanja,« sedaj veljavni ZUreP-3 v prvem 
odstavku 167. člena določa: »Investitor in občina se lahko 
s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor 
namesto občine zgradil del komunalne opreme ali celotno 
komunalno opremo za opremljanje zemljišč, na katerih 
namerava graditi, in jo nato brezplačno predal občini.«
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je stopil v veljavo 
31. 12. 2021, uporabljati se je začel 1. 6. 2022. Pred 
tem je to področje urejal ZUreP-2. ZUreP-3 je ohranil 
večino institutov, ki jih je poznal že ZUreP-2, hkrati pa je 
v določenih delih dopolnil ali na novo definiral njihovo 
pravno ureditev. 
Predavatelj je temeljito predelal pogodbo o opremljanju 
in na primerih opozoril na težave oziroma na kaj morajo 
biti na občinah še posebej pozorni.

PREGLED POGLAVITNIH SPREMEMB 
DOLOČIL ZJN-3, KI JIH JE PRINESLA 
NOVELA ZJN-3B
15. decembra 2022 smo za občine pripravili seminar 
na temo sprememb določil ZJN-3. Predavateljica Maja 
Marinček je temeljito in razumljivo predstavila spremembe 
Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je stopil v veljavo leta 
2016 in bil v letu 2018 prvič spremenjen (novela ZJN-3A). 
S 1. 1. 2022 je v veljavo stopila novela zakona - ZJN-3B, 
ki je prinesla predvsem spremembe praktične narave, ki 
pomembno vplivajo na prakso javnega naročanja. Verjetno 
najpomembnejša sprememba je dvig nekaterih mejnih 
vrednosti za izvedbo posameznih vrst postopkov javnega 
naročanja, nove izjeme, spremembe glede zagotavljanja 
transparentnosti objav in drugih dokumentov, popravki 
določil v zvezi z dokazili o nekaznovanosti in spremembe 

prekrškovnih določb. V letu 2022 je Ministrstvo za javno 
upravo pripravilo osnutek predloga spremembe Zakona 
o javnem naročanju – novelo ZJN-3D, predvsem z na-
menom odprave ugotovljenih protiustavnosti določenih 
točk ZJN-3, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče Republike 
Slovenije (US RS).
S 1. 1 .2023 pa se bo začelo uporabljati tudi določilo 
Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, 
koncesij in javno-zasebnih partnerstev, v skladu s katerim 
bodo morali naročniki mesečno sporočati javno dostopne 
informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega 
naročila, ki se nanašajo na plačilne transakcije iz naslova 
posameznih objavljenih pogodb.
Številni udeleženci so pridobili pregled poglavitnih spre-
memb določil ZJN-3, ki jih je prinesla novela ZJN-3B,  
spremembe mejnih vrednosti, izločitev nekaterih storitev 
iz socialnih in drugih posebnih storitev, jasna umestitev 
izločenih sklopov med evidenčna naročila, spremembe v 
zvezi z evidenčnimi naročili, nove izjeme od postopkov 
javnega naročanja in obveznosti v zvezi z njimi, spremembe 
glede objave obvestil in odločitev, novosti glede objave 
razpisne dokumentacije, kakšni so ukrepi v primeru 
nedelovanja sistemov za elektronsko oddajo ponudb, 
možnosti dopolnjevanja ponudb, spremembe glede 
ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe, spremembe na 
področju prekrškov, druge spremembe. Ob zaključku je 
predavateljica predstavila tudi pregled predvidenih spre-
memb določil novele ZJN-3D:
odprava neskladnosti z ustavo na podlagi Odločbe 
Upravnega sodišča RS in druge predvidene spremembe
Predstavila je tudi nov način objavljanja pogodb in dodat-
kov k pogodbam na portalu javnih naročil in obveznost 
poročanja o izvedenih transakcijah po posameznih pogod-
bah v aplikaciji UJP JN Plačila.
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5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

DRUGI SESTANEK S PREDSTAVNIKI 
MOP NA TEMO GRADBENE IN 
PROSTORSKE ZAKONODAJE
2. 12. 2022 je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor 
potekal drugi sestanek, katerega tema je bila problematika 
občin na področju gradbene in prostorske zakonodaje. 
Sestanek je vodil generalni direktor Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja Georgi Bangijev, udeležila pa se ga 
je tudi predstavnica ZOS.
Udeleženci sestanka so se osredotočili na področje izdaje 
lokacijskih informacij, gradbenih dovoljenj in na hiearhijo 
prostorskih aktov občin.
V razpravi na temo lokacijske informacije (LI) je bil s strani 
MOP podano pojasnilo, da ugotavljajo, da zaradi rednih 
sprememb v katastru nastajajo razlike med zemljiško 
katastrskim prikazom, ki je bil uporabljen v času priprave 
prostorskega akta kot ena izmed podlag za pripravo in 
med aktualnim katastrskim načrtom, ki se uporablja za 
določane NRP na parcelo.  LI se izdaja na podatkih za 
parcele iz katastra nepremičnin, GURS pa vodi samo še 
grafični prikaz podatkov parcel in stavb, prav tako pa ZKP 
do 25. 5. 2022 ne vzdržuje več. Občinam priporočajo, da 
pred pripravo LI podatke še enkrat ročno preverijo in jih 
pojasnijo, saj morajo biti podatki vedno skladni s podatki 
katastra na katerem je bil narejen prostorski akt.
S strani predstavnikov občin je bilo izpostavljeno, da je 
največ težav pri enostavnih in nezahtevnih objektih ter 
da se postopki zavlačujejo. Predstavnike MOP so pozvali 
naj pripravi neka navodila oz. usmeritve kako ravnati. S 
strani MOP je bilo povedano, da bodo pripravili kratka 
navodila, prav tako pa pristopili k organizaciji izobraževanj 
tudi za UE. Za uspešno tako navodil kot izobraževanj 
pa je treba jasno določit kje je težava, kakšne so možne 
rešitve in predvsem je treba to pripravit na način, da bo 
razumljiv vsem.
V zvezi z izdajo GD je bilo s strani MOP povedano, da 
je odločba pravica vlagatelja in ne dolžnost. Občine so 
opozorile na problematično prakso, ko je npr. na eni par-
celi izdanih več gradbenih dovoljen. S strani MOP je bilo 

podano pojasnilo, da se v tem primeru zgodi sledeč – v 
trenutku, ko prične vlagatelj z izvajanjem del po enem 
GD, se ostali izničijo.
V razpravi o podpori občinam pri tehnični posodobitvi 
OPN je bilo povedano, da bodo občine upravičene do 
sredstev javnega razpisa, ki bo pripravljen na podlagi 
NOO. V izmenjavi stališč se je izkazalo, da imajo občine 
težave pri spreminjanju OPPN, ki je hiearhično povezan 
z OPN. OPPN mora biti skladen z OPN. Tako se OPPN 
ne more spreminjat brez ustrezne spremembe OPN oz. se 
lahko se prvi spreminja samo tam kjer je zazidalni načrt. 
Predstavnik MOP so zagotovili, da zagato preučili in 
pripravili rešitev.
Razprava se bo nadaljevala na naslednjem sestanku, ki bo 
predvidoma sklican v začetku 2023.
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6  POBUDE, MNENJA IN 
IMENOVANJA

IMENOVANJE ČLANA V DS ZA 
EVALVACIJO ZAKONA O VARSTVU 
JAVNEGA REDA IN MIRU
Združenje občin Slovenije je na pobudo Ministrstva za no-
tranje zadeve v neformalno delovno skupino za Evalvacijo 
Zakona o varstvu javnega reda in miru imenovalo svojega 
člana, in sicer gospoda Primoža Laha, vodjo Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki.

POZIV K POSPEŠITVI AKTIVNOSTI 
ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED 
PLAČAMI ŽUPANOV IN JAVNIH 
USLUŽBENCEV 
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno up-
ravo naslovilo poziv k pospešitvi aktivnosti na področju 
odprave plačnih nesorazmerij med plačami občinskih 
funkcionarjev in javnih uslužbencev. 
ZOS na problematiko opozarja vsakokratno vlado že vrsto 
let in menimo, da je resnično čas, da se pristopi k razrešitvi 
problematike. Zavedamo se, da je to vprašanje povezano 
tudi s funkcionarji na državni ravni, vendar pa je to na 
ravni občin še toliko bolj izrazito. Županje in župani občin 
članic ZOS pozivajo in predlagajo, da se jim med drugim 
prizna pravica do odpravnine ob prenehanju mandata, do 
redne delovne uspešnosti, da se tudi za njih uredi ustrezen 
sitem napredovanja v plačne razrede, ipd. 
Razpravo o tem smo začeli na prvem sestanku pri minis-
trici Sanji Ajanović Hovnik že v mesecu juliju 2022 in jo 
nadaljevali tudi na zadnji seji delovne skupine za lokalno 
samoupravo. Na slednji je bilo povedano, da bo vlada 
predvidoma 1. decembra 2022 sprejemala izhodišča za 
spremembo plačne politike v slovenskem javnem sektorju, 
tudi za plače lokalnih funkcionarjev. Zaprosili smo za 
posredovanje informacij o tem ali je vlada sprejela izhodišča 
in kakšna ta so.

REORGANIZACIJA NUJNE MEDICINSKE 
POMOČI 
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje 
posredovalo dopis, v katerem izražamo podporo županjam 
in županom pri ohranitvi NMP.
Pridružujemo se ogorčenju županj in županov navedenih 
občin, da je ukinjanje NMP nedopustno in nesprejem-
ljivo. Nesprejemljivo je, da bi prebivalci v nočnem času, 
med vikendi in ob praznikih ostali brez zdravnika. Tisti 
prebivalci, ki bi se znašli v življenjski nevarnosti, pa bi se 
morali obrniti na urgentni center, ki bi bil praviloma precej 
oddaljen. Menimo, da bi na ta način izgubili marsikatero 
življenje. Ne gre pa pozabiti tudi na starostnike v domovih 
za starejše občane, kateri še toliko bolj potrebujejo 24 urni 
dostop do NMP.
ZOS je že v letu 2015, ko so se obetale drastične spre-
membe na področju organizacije NMP, opozarjalo na 
posledično poslabšanje stanje zdravstvene oskrbe zlasti 
zaradi povečanja dostopnega časa do zdravstvenih storitev. 
Že v letu 2015 smo opozarjali, da bi jo najslabše pri tem 
odnesli prav odročnejši kraji. Pa ne gre samo za odročnejše 
kraje, temveč tudi za kraje, kjer je ena glavnih dejavnosti 
turizem in je koncentracija ljudi še toliko večja, pa za kraje 
s pomembnimi prometnicami in kraje z razvito industrijo, 
ipd.
Opozorili smo tudi na sporen način priprave sprememb 
NMP. Te pripravlja delovna skupina in ne dvomimo v 
kompetence njenih članov, vendar bi v njej vsekakor 
morale biti zastopane tudi občine. Naj samo spomnimo 
na način priprave Zakona o dolgotrajni oskrbi. V mesecu 
novembru je Ministrstvo za zdravje pripravilo osnutek 
predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, nam ga posredovalo 
v mnenje in ga na več sestankih tudi predstavilo vsem, 
ki jih to področje zadeva. S tem je ministrstvo pričelo 
široko razpravo še pred dokončnim oblikovanjem predloga 
zakona. To je pravi način in pričakujemo, da bodo enako 
postopali tudi pri oblikovanju sprememb NMP.
Ministra smo pozvali k ohranitvi stvari, ki delujejo dobro 
in k njihovi nadgradnji. 
Celoten dopis je na voljo TU.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/POBUDE_ZOS/160-2-2022-1_MZ_REORGANIZACIJA_NUJNE_MEDICINSKE_POMOCI_13122022.pdf
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PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O 
DOLOČITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA 
IZ PLINSKEGA SISTEMA ZA NEKATERE 
PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance 
posredovalo pripombe na predlog Uredbe o določitvi cene 
zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne 
osebe javnega prava.
Opozorili smo na 4. člen, ki določa najvišjo dovoljeno 
ceno zemeljskega plina in predlagalo, da se pri določitvi 
cen izhajalo iz povprečnih ocen na evropski borzi plina ali 
drugi primerljivi borzi.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE 
O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE ZA NEKATERE PRAVNE 
OSEBE JAVNEGA PRAVA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance 
posredovalo pripombe na predlog Uredbe o določitvi cene 
električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava.
Med drugim smo predlagali, da se v kategorijo odjemal-
cev, ki so upravičeni do omejitve cene električne energije, 
umesti tudi obvezne gospodarske javne službe, saj bo 
v nasprotnem primeru to predstavljalo velik pritisk na 
dvig cen v okviru dejavnosti teh služb (npr. komunalna 
podjetja).

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O 
PITNI VODI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za Zdravje po-
slalo pripombe na predlog Uredbe o pitni vodi.
Med drugim smo predlagali, da se iz predloga črtajo za-
deve vezane na problematiko vodnih izgub, saj so te že 
opredeljene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V 
DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO 
PREDLOGOV ZA MOREBITNO 
SPREMEMBO FINANCIRANJA OBČIN
Združenje občin Slovenije je na podlagi poziva ministrice 
za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, podanega na seji 
Delovne skupine za lokalno samoupravo v operativno 
delovno skupino za pripravo predlogov za morebitno spre-
membo financiranja občin imenovalo mag. Moniko Kirbiš 
Rojs iz Občina Slovenska Bistrica in Marka Drofenika iz 
Občine Rogaška Slatina. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=5139
http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/mnenja-na-zakonodajo/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=5145
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7 VPRAŠANJA OBČIN

NAKUP NAPRAVE ZA BELEŽENJE 
GLASOV
Občina članica ZOS se je znašla pred dilemo in naproša za 
posredovanje informacij o izkušnjah drugih občin.
Zaprosilo občine:
»Občina	 se	 zanima	 za	 nakup	 naprave,	 ki	 bi	 poimensko	
beležila	glasove	 svetnikov	na	 sejah	občinskega	 sveta.	Ko	 so	
svetniki	enotni,	ni	težav	pri	ročnem	vnosu	glasov.	V	preteklem	
mandatu	pa	 je	pogosto	prišlo	do	neskladij	 in	ugovorov	na	
zapisnike,	da	so	na	seji	svetniki	drugače	glasovali,	kot	je	bilo	
zabeleženo	v	zapisniku.	V	izogib	podobnim	nevšečnostim	bi	
torej	radi	nabavili	napravo,	 ki	bi	s	pritiskom	na	gumb	ZA/
PROTI	poimensko	beležila	glasove.«
Naprošajo za informacije ali katera oz. koliko občin že 
uporablja tovrsten sistem in   pri katerega ponudnika 
tovrstne opreme priporočate.
Prosili bi vas, da nam odgovore posredujete do 11. 1. 
2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeob-
cin.si.

8  SEJE VLADE RS

27. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 27. redni seji, ki je potekala 8. 12. 
2022, določila cene objav in preklicev v Uradnem 
listu Republike Slovenije za leto 2023, se seznanila s 
Poročilom o zadolževanju občin in pravnih pravnih 
oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2021 ter 
zadolženosti na dan 31. 12. 2021 in se seznanila z 
Informacijo o sodelovanju Slovenije v čezmejnih, 
transnacionalnih in med-regionalnih programih 
Interreg v programskem obdobju 2021–2027. Vlada 
RS je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji 
Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih doku-
mentov, sprejela Poročilo o ukrepanju in intervencijskih 
stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju 
Socerba in sprejela sklep, da se prične z izvajanjem post-
opkov za zagotovitev materialno tehničnih sredstev za 
vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka.

Poročilo o zadolževanju občin
Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sek-
torja na ravni občin) se je v letu 2021 v primerjavi z letom 
2020 povečala za 75,5 milijona evrov in je tako konec leta 
2021 znašala dobro milijardo evrov oziroma dva odstotka 
bruto domačega proizvoda. 78% skupne zadolžitve so 
predstavljali dolgovi občin in 22 % dolgovi pravnih oseb 
v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2021 
pa je znašal 511 evrov.
V letu 2021 je Ministrstvo za finance občinam izdalo 86 
soglasij k zadolžitvi. Občine so se zadolževale predvsem 
za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 
2021. Sedem občin pa je upravljalo z dolgom občinskega 
proračuna.

Cene objav in preklicev v Uradnem listu 
Republike Slovenije za leto 2023
Cene objav in preklicev za leto 2023 so enake cenam, ki 
veljajo za leto 2022.

mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si
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Informacija o sodelovanju Slovenije v 
čezmejnih, transnacionalnih in med-
regionalnih programih Interreg v 
programskem obdobju 2021–2027
Za programsko obdobje 2021-2027 je Evropska komisija 
že odobrila 11 od 13 Interreg programov. Služba Vlade 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je že tretjič 
dobila mandat za upravljanje treh čezmejnih programov, 
in sicer z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško.
Skupna vsota za te tri čezmejne programe, ki jo prispeva 
Evropski sklad za regionalni razvoj, je 99,2 milijona ev-
rov. Prvi razpis, in sicer za čezmejni program Slovenija – 
Avstrija, bo SVRK objavila 16. decembra letos. Predvidoma 
februarja oz. marca 2023 pa bosta sledila še prva razpisa 
programov Slovenija – Madžarska in Slovenija – Hrvaška.

Poročilo o ukrepanju in intervencijskih 
stroških gašenja na območju Socerba
Upravi za zaščito in reševanje se za pokritje intervenci-
jskih stroškov, iz proračunske rezerve, zagotovijo sredstva 
v višini 112.433,06 evra. Od tega bo do 103.550,21 evra 
namenjenih za prostovoljna gasilska društva, do 8.882,85 
evra pa za Javni zavod Gasilska brigada Koper. Vlada je 
sprejela tudi sklep, da se Mestni občini Koper, Policiji in 
Slovenski vojski intervencijski stroški ne povrnejo.
Celoten povzetek 27. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

28. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 28. redni seji, ki je potekala 15. 12. 
2022, izdala spremembo Uredbe o uvrstitvi delovnih 
mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavo-
dih v plačne razrede, Uredbo o spremembah Uredbe 
o plačah direktorjev v javnem sektorju, sprejela 
Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 in določila 
kvote pravic proračunske porabe. Vlada RS je podala 
soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o pomoči 
gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, 
v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 
uvrstila 15 projektov. Vlada RS pa je ustanovila tudi 
delovno skupino za Celoviti nacionalni energetski in 
podnebni načrt in Dolgoročno podnebno strategijo do 
leta 2050 in potrdila sklenitev Operativnega načrta z 
Agencijo Evropske unije za azil.

Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi 
delovnih mest v javnih agencijah, javnih 
skladih in javnih zavodih v plačne razrede
Uredba se spreminja zaradi realizacije 2. točke Dogovora 
o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v ja-
vnem sektorju za leti 2022 in 2023. V uredbi so uvrstitve 
delovnih mest višje za en plačni razred. Višje uvrstitve se 
uveljavijo s 1. aprilom 2023. 

Uredba o spremembah Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju
Uredba se spreminja za realizacijo 2. točke Dogovora o 
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za leti 2022 in 2023. Višje uvrstitve delovnih mest 
(za en plačni razred) so 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 ure-
dbe, ki obsega določitev razponov in uvrstitev delovnih 
mest direktorjev glede na doseženo skupno vrednost 
kriterijev za uvrstitev v ustrezen plačni razred. Navedene 
višje uvrstitve se uveljavijo s 1. aprilom 2023.

Strategija digitalnih javnih storitev 2030
V strategiji so opredeljene tri strateške prioritete, ki pred-
stavljajo digitalne cilje na najvišji ravni in so skladne tudi 
s strateškim kontekstom Evropske unije:
1. do leta 2030 bodo vse ključne javne storitve zagotov-

ljene na spletu in dostopne vsem uporabnikom,
2. vsaj 80 % ključnih javnih storitev, ki so dostopne 

digitalno, bo tudi opravljenih digitalno,
3. vsaj 80 % uporabnikov javnih storitev bo uporabljalo 

digitalno identiteto.  

Operativni načrt z Agencijo Evropske unije 
za azil
Trije ključni cilji načrta so okrepitev zmogljivosti sloven-
skih državnih organov za:
1. zagotavljanje azilnih pogojev v okviru skupnega ev-

ropskega azilnega sistema,
2. zagotavljanje sprejemnih pogojev v okviru skupnega 

evropskega azilnega sistema,
3. implementacijo Direktive Sveta 2001/55/ES z dne 20. 

julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne 
zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/27._REDNA_SEJA_VLADE_RS_8.12.2022.pdf
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in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic 
za države članice pri sprejemanju takšnih oseb.

Celoten povzetek 28. redne seje Vlade RS je na voljo TU. 

29. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o delovanju 
lokalnih akcijskih skupin (LAS) in potrditvi strategij 
lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 
(SLR), Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz 
plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega 
prava in Uredbo o določitvi cene električne energije 
za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce 
javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, social-
novarstvenih programov in programov v podporo 
družini. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o načinu 
priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov 
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2023 in 2024, Uredbo o spremembi 
Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic ter sprejela ukrep 
zvišanja neobdavčene zneske posameznih dohodkov 
iz delovnega razmerja. Sprejet je bil tudi Program 
financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 
2023, Srednjeročna strategija upravljanja javnega 
dolga za obdobje od 2023 do 2025 in sklep v zvezi 
z odstranitvijo nezakonito odloženih odpadkov kot 
posledice nelegalnih prehodov državne meje. Prav 
tako pa je Vlada RS določila besedilo novele Zakona o 
kmetijstvu, sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske 
delovne skupine za usmerjanje in spremljanje izvajanja 
Strategije slovenskega turizma 2022–2028 ter Zbirni 
kadrovski načrt oseb javnega prava.

Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin 
in potrditvi strategij lokalnega razvoja za 
programsko obdobje do leta 2027
Uredba ureja pripravljalno podporo, pogoje za delovanje 
LAS in pripravo strategij lokalnega razvoja ter odobritev 
teh. Uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke 
za izbor in potrditev LAS, vsebino in sestavo ter obvezna 
poglavja SLR, merila in način za izbor SLR, naloge LAS, 
upravičence, upravičene aktivnosti pripravljalne podpore, 
pogoje upravičenosti in pogoje za izvajanje pripravljalne 
podpore, v programskem obdobju do leta 2027.
LAS-i bodo morali biti tudi v prihodnjem programskem 
obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh 

sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih 
socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej 
kot javni, ekonomski (ali gospodarski) in socialni (ali 
civilni) sektor.

Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz 
plinskega sistema za nekatere pravne osebe 
javnega prava
Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno 
zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in dis-
tribucijskega omrežja za javne zavode, javne gospodarske 
zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Ob tem 
uredba prav tako določa najvišjo dovoljeno drobnoproda-
jno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega 
in distribucijskega omrežja tudi za izvajalce javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno 
varstvenih storitev.
Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina 
znaša 0,095 EUR/kWh, v veljavi pa bo od 1. januarja 2023 
do 31. decembra 2023. Omejitev cene iz te uredbe velja 
ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o 
dobavi za leto 2023.

Uredba o določitvi cene električne energije 
za nekatere pravne osebe javnega prava, za 
izvajalce javno veljavnih programov vzgoje 
in izobraževanja ter za izvajalce socialno 
varstvenih storitev, socialnovarstvenih 
programov in programov v podporo družini
S to uredbo se določi najvišjo dovoljeno drobnoprodajno 
ceno električne energije za posamezne odjemalce, ki niso 
zajeti z Uredbo o določitvi cen električne energije. Cena 
bo v 90% regulirana, v 10% pa tržna. Najvišja dovoljena 
drobnoprodajna cena za električno energijo po tej uredbi 
znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/
kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/
kWh in za enotno tarifno postavko 0,18600 EUR/
kWh. Dobavitelj električne energije je za 90 odstotkov 
količine odjema električne energije odjemalca v letu 2021 
dolžan ponuditi ceno iz prejšnjega člena. Količine odjema 
električne energije se določajo mesečno. Dobavitelj mora 
odjemalcem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni 
podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz 
te uredbe. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave 
dobavitelja.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/28._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15.12.2022.pdf
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Uredba o spremembi Uredbe o osnovnih 
storitvah knjižnic
Uredba tako določa, da je minimalni obratovalni čas nacio-
nalne knjižnice šest dni v tednu, od tega pet dni neprekin-
jeno devet ur dnevno, ob sobotah pet ur. Obratovalni čas 
enot splošne knjižnice je za osrednjo enoto: šest dni v 
tednu, najmanj 45 ur tedensko, krajevno enoto v naseljih z 
več kot 2.500 prebivalci: najmanj 20 ur tedensko, krajevno 
enoto v naseljih do 2.500 prebivalcev: najmanj deset ur 
tedensko, bibliobus: obisk vsakega postajališča najmanj 
enkrat mesečno, lokacija premične zbirke: najmanj štiri 
ure tedensko.

Zvišanje neobdavčene zneske posameznih 
dohodkov iz delovnega razmerja
S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja je vlada na 
novo določila višino zneskov, do katerih so dnevnice, te-
renski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna 
nagrada, odpravnina ob upokojitvi ter plačila vajencem, 
dijakom in študentom neobdavčeni.

Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike 
Slovenije v zvezi z odstranitvijo nezakonito 
odloženih odpadkov kot posledice 
nelegalnih prehodov državne meje
Glede na dejstvo, da je Republika Slovenija tranzitna 
država in da vsakodnevno prihaja do prehodov meje s strani 
migrantov ter posledično tudi do nezakonito odloženih 
komunalnih odpadkov, kar pa povzroča onesnaževanje 
okolja in tudi posledično vpliv na zdravje ljudi.  Iz omen-
jenih razlogov je Vlada Republike Slovenije omenjeno 
ureditev  sprejela tudi za leto 2023, saj bo  občinam tudi 
v naslednjem letu omogočil povrnitev stroškov odstranitve 
navedenih odpadkov.
Celoten povzetek 29. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS 

5. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 5. redni 
seji, ki je potekala od 14. 12. 2022 do 16. 12. 2022 med 
drugim sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi 
posledic naravnih nesreč, Zakon o varstvu osebnih 
podatkov, Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev 
posledic energetske krize, Zakon o dopolnitvah Zakona 
o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.

Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi 
posledic naravnih nesreč (ZOPNN-E)
Poslanke in poslanci so z 78 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli dopolnitve zakona o odpravi posledic naravnih 
nesreč, ki jih je vlada pripravila po obsežnem poletnem 
požaru na Krasu. Te požar v naravnem okolju uvrščajo med 
naravne nesreče, s tem pa omogočajo uporabo sredstev 
državnega proračuna za odpravo njegovih posledic, tudi 
tistih na Krasu.
Predlog je vlada pripravila, potem ko je letos poleti po 
Krasu več dni pustošil obsežen požar, ki je uničil več 
kot 3700 hektarjev zemljišč ter poškodoval tudi cestno 
in komunalno infrastrukturo. Kot je danes dejal državni 
sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Uroš Vajgl, 
so stroški gašenja in interventnih ukrepov presegli šest 
milijonov evrov, končna škoda pa je dosegla nekaj manj 
kot 27 milijonov evrov.
Dopolnitev zakona predvideva vzpostavitev pravne pod-
lage za uporabo sredstev državnega proračuna pri odpravi 
posledic požara. Zakon tako uvršča požar velikega obsega 
v naravnem okolju, ki je povzročen z naravnimi dejavniki, 
med naravne nesreče, saj so trenutno v zakonu kot naravne 
nesreče opredeljeni le potres, snežni ali zemeljski plaz, udor 
ali poplava in žled, če povzročijo škodo na stvareh ali škodo 
v gospodarstvu ali v gozdovih. Poleg tega se vanj umešča 
tudi javnofinančno pomoč za obnovo v požarih prizadetih 
trajnih nasadov.
Z dopolnitvami se rešuje vprašanje retroaktivnosti, saj 
zakon naslavlja tudi poletni požar na Krasu. Povratno 
veljavnost po zagotovitvah ministrstva za okolje in pros-
tor utemeljuje javna korist, ki narekuje enako obravnavo 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_VLADE/29._REDNA_SEJA_VLADE_RS_22.12.2022.pdf
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/2dcc06a13900809506c1af35a2dc6f158cf5c08d76adeb7697fbdcc7a01d5e94
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/2dcc06a13900809506c1af35a2dc6f158cf5c08d76adeb7697fbdcc7a01d5e94
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dobil 80 odstotkov pomoči, do katere bo upravičen, 20 
odstotkov pomoči se bo zadržalo za morebitne korekcije. 
Poračun teh zadržanih 20 odstotkov bo opravljen februarja 
2024.
Poleg subvencioniranja cen elektrike, plina in pare zakonski 
zakon predvideva še shemi za subvencioniranje skrajšanega 
delovnega časa in čakanja na delo s ciljem ohranjanja de-
lovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij.

Zakon o dopolnitvah Zakona o posebnih 
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 
(ZPPZV91-C)
Poslanke in poslanci so z 78 glasovi za in nobenim proti 
sprejeli dopolnitve zakona o posebnih pravicah žrtev 
v vojni za Slovenijo, na podlagi katerega bo izplačana 
pavšalna odškodnina oproščena dohodnine.
Predlagatelji so želeli iti s predlogom naproti svojcem 
žrtev in so razširili krog upravičencev do odškodnin in 
natančneje določili višino pavšalne odškodnine.
Tako so do odškodnine v višini 50.000 evrov upravičeni 
zakonci, zunajzakonski partnerji, dediči prvega dednega 
reda, če je oseba, upravičena do odškodnine, umrla, prav 
tako pa tudi starši civilnih žrtev vojne, partnerji in zuna-
jzakonski partnerji civilnih žrtev vojne. Do 100.000 evrov 
pavšalne odškodnine pa so upravičeni otroci padlih in 
otroci civilnih žrtev vojne za Slovenijo. 

28. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 28. 
izredni seji, ki je potekala 9. 12. 2022, med drugim 
ponovno odločali o noveli Zakona o dohodnini in 
sprejeli Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo 
visokih cen energije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dohodnini
Z Zakonom se splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi 
zavezanci za dohodnino, s 1. januarjem 2023 ne zvišuje na 
5500 evrov, kot je določeno zdaj, pač pa na 5000 evrov. 
Odpravljajo se tudi nadaljnja postopna zvišanja na 7500 
evrov do leta 2025.
Dodatna splošna olajšava se bo po novem priznala za-
vezancem s skupnim dohodkom do 16.000 evrov, kar v 
primerjavi s sedaj veljavnim zakonom pomeni približno 

posledic naravnih nesreč ne glede na njihovo vrsto, pri tem 
pa se ne posega v pridobljene pravice.

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
Poslanke in poslanci so s 50 glasovi za in osmimi proti 
sprejeli Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se 
v slovensko zakonodajo prenaša evropska splošna uredba 
o varstvu podatkov. 
Gre za enega najpomembnejših zakonov s področja 
varstva človekovih pravic, ki izhaja iz 38. člena ustave in 
varuje človekovo pravico do varstva osebnih podatkov ter 
poudarja zakonitost obdelav osebnih podatkov.
Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z 
namenom njihovega zbiranja, določeno pa je tudi, da ima 
vsakdo možnost, da se seznani z zbranimi podatki, ki se 
nanašajo nanj, ter pravico do sodnega varstva ob njihovi 
uporabi, je pojasnil.

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev 
posledic energetske krize (ZPGOPEK)
Poslanke in poslanci so s 45 glasovi za in petimi proti 
sprejeli Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev po-
sledic energetske krize, katerega glavna rešitev je subven-
cioniranje cene energentov za velike poslovne odjemalce. 
V gospodarstvu so zaradi vztrajanja visokih tržnih cen 
nezadovoljni, v opoziciji kritični. Vladna stran že za začetek 
2023 napoveduje dopolnitve.
Zakonski ukrepi so ocenjeni na 1,2 milijarde evrov, od 
tega 850 milijonov evrov za subvencije elektrike in plina, 
100 milijonov za shemi za ohranjanje delovnih mest, 200 
milijonov pa za ohranjanje likvidnosti.
V zakonu so za gospodarske subjekte - samostojne podjet-
nike, gospodarske družbe, zbornice, sindikate, zavode in 
društva, ki opravljajo gospodarsko dejavnost - predvidene 
enostavna pomoč in štiri vrste posebne pomoči. Posamezni 
subjekt bo lahko dobil eno vrsto pomoči.
Pomoči po tem zakonu ne bodo mogli dobiti mali poslovni 
odjemalci, ki so zajeti v regulaciji cen skupaj z gospodin-
jstvi in zaščitenimi odjemalci, ter subjekti v finančni in 
zavarovalniški dejavnosti.
Vloge za pomoč bo treba vložiti elektronsko prek portala 
javne agencije Spirit, in sicer do 28. februarja do 12. ure. 
V vlogi bodo med drugim navedli, za katero pomoč kan-
didirajo in v kakšni višini. Prva izplačila bodo izvedena 
konec marca 2023 za prve tri mesece, nato bo do konca 
leta pomoč izplačana mesečno. Pri tem bo subjekt vsakič 

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/83a04993a965ee150b6fb252db7977c9ca1932be98563cc886a584844d821cc3
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/83a04993a965ee150b6fb252db7977c9ca1932be98563cc886a584844d821cc3
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=518617D03025B569C125890800322C02&db=pre_zak&mandat=IX&tip=doc
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C1257A70003EE6A1C1258919004BF71F&db=kon_zak&mandat=IX&tip=doc
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C1257A70003EE6A1C125891A005237B3&db=kon_zak&mandat=IX&tip=doc
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C1257A70003EE6A1C125891A005237B3&db=kon_zak&mandat=IX&tip=doc
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2280 evrov več. Nespremenjeni ostajajo davčni razredi, 
se pa stopnja davka v zadnjem, petem dohodninskem 
razredu, vrača nazaj na 50 odstotkov, kot je veljalo pred 
marca sprejetimi zadnjimi spremembami zakona.
Zakon ne predvideva več avtomatičnega usklajevanja 
olajšav in zneskov letnih davčnih osnov z inflacijo, se pa 
bodo zneski posebne olajšave za vzdrževane družinske člane 
v letih 2023 in 2024 zvišali za približno 7,5 odstotka.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo 
visokih cen energije
Zakon med drugim prinaša določila za varčevanje z 
energijo, spodbuja naložbe v obnovljive vire energije ter 
omogoča regulacijo cene ogrevanja in subvencioniranje 
nakupov peletov.
Z Zakonom naj bi Slovenija lažje naslovila morebitne 
krizne razmere pozimi in v preostanku leta 2023, čeprav 
na vladni strani ne izključujejo potrebe v dodatnem 
ukrepanju v prihodnjem letu, tudi ob pripravi na naslednjo 
zimo, ki naj bi bila prav tako zahtevna.Z Zakonom se 
dodatno spodbujajo investicije v obnovljive vire energije, 
saj je evropski krizni okvir za državne pomoči omejitve 
teh spodbud močno omilil. Med drugim so predvidene 
subvencije za naprave za proizvodnjo električne energije ali 
za shranjevanje električne ali toplotne energije inštalirane 
moči med 50 kilovati in enim megavatom, za proizvodnjo 
obnovljivega vodika ter bioplina in biometana iz odpadkov 
ter skupnostne projekte.
Zakon daje tudi podlago za subvencioniranje nakupa 
lesnih peletov, in sicer za fizične osebe, ki imajo vgrajeno 
kurilno napravo na pelete za ogrevanje gospodinjstva. Te 
bodo lahko prejele 100 evrov na tono peletov, skupno 
za največ pet ton. Pogoj je, da so pelete kupili med 1. 
septembrom in 31. decembrom letos.
Celoten povzetek 28. izredne seje Državnega zbora RS je 
na voljo TU.

10  SEJE DRŽAVNEGA SVETA 
RS

57. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svet RS je na 57. redni seji, zadnji v VI. man-
datu, ki je potekala 7. 12. 2022 podprl Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. Podeljena pa so bila tudi priznanja 
za trud pri oživitvi procesa ustanovitve pokrajin.

Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov 
Državni svetniki so potrdili predlog Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru 
RS predlagala Vlada RS. Gre za nov sistemski zakon, ki 
se tiče tako rekoč vsakega posameznika v državi in skoraj 
vsakega področja življenja. Na ravni Evropske unije se 
je leta 2018 začela uporabljati Splošna uredba o varstvu 
podatkov (GDPR), toda Slovenija je edina država EU, ki 
še ni sprejela posebnega zakona po njeni uveljavitvi, zaradi 
česar je s strani Evropske komisije že prejela opomin. Na 
vprašanje državnih svetnikov, ali bo glede varovanja in 
zbiranja zdravstvenih podatkov predlog zakona prinesel 
kakšne spremembe, so predstavniki Ministrstva za pra-
vosodje pojasnili, da je marsikatero področje (npr. zdravst-
veni podatki) že zdaj direktno urejeno zaradi GDPR in 
tega tudi ta zakon ne bo spremenil. 

Priznanja Državnega sveta za trud pri 
oživitvi procesa ustanovitve pokrajin 
Na predlog predsednika Državnega sveta RS Alojz Kovšca 
so bila podeljena priznanja za pomembne prispevke k 
oživitvi procesa ustanovitve pokrajin, ki ga je na pobudo 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja od leta 
2019 koordiniral Državni svet RS. Priznanja so prejeli izr. 
prof. dr. Boštjan Brezovnik, izr. prof. dr. Samo Drobne, 
izr. prof. dr. Borut Holcman in izr. prof. dr. Gorazd Trpin.

33. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA 
RS
Državni svet RS je na 33. izredni seji, ki je potekala 5. 12. 
2022, z 20 glasovi za in šestimi proti sprejel odložilni veto 
na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=FBB1E630D9823064C1258916002BB715&db=pre_zak&mandat=IX&tip=doc
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2022/SEJE_DRZAVNI_ZBOR/28._IZREDNA_SEJA_DZ_RS_9.12..2022.pdf
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dohodnini (ZDoh-2AA), katerega je Državni zbor RS sprejel 
28. 11. 2022 na 27. izredni seji.
Predlog odložilnega veta je predstavil prvopodpisani državni 
svetnik mag. Marko Zidanšek in izpostavil, da se trenutno 
soočamo z zaostreno ekonomsko situacijo in negativnimi 
makroekonomskimi napovedmi, dolžnost Vlade RS pa je, 
da poslabšanje ekonomskega položaja prebivalstva omili tudi 
z ustrezno dohodninsko politiko, ki razbremenjuje plače in 
njihovo obdavčitev. Nasprotovanje je izrazil tudi glede drugih 
predlaganih rešitev - zaostritev ureditve področja obdavčitve 
dohodkov iz dejavnosti, zvišanje davka od dohodkov iz 
oddajanja premoženja v najem ter spremembe na področju 
obdavčitve dohodkov iz kmetijske dejavnosti.
Državni svetniki so opozorili, da se je Vlada RS na področju 
obdavčitve dohodkov iz dejavnosti odločila za spreminjanje 
višine odhodkov, ki se priznava pri ugotavljanju davčne os-
nove v sistemu normiranih odhodkov, in sicer v odvisnosti 
od dveh, po novem zaostrenih pogojev, in to sta doseženi pri-
hodki in vključenost v obvezno zavarovanje.  Sprejete rešitve 
niso dovolj dodelane, zato ni pričakovati pozitivnih učinkov, 
niti za davčne zavezance niti za davčno blagajno, poleg tega 
pa se bo s tem poslabšal tudi položaj samozaposlenih.
Pomembno je tudi, da zakon prinaša nove nepotrebne 
obremenitve kmetov in bistveno poslabšuje davčni položaj 
nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kar je v času 
večje potrebe po samooskrbi nesprejemljiva posledica.
V razpravi so državni svetniki izpostavili še, da je načrtovana 
celovita prenova davčnega sistema, kar zmanjšuje predvidlji-
vost v gospodarstvu. 
Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič 
je v razpravi povedal, da bi morali omogočiti čimprejšnjo 
uveljavitev novele zakona in posvaril pred kakršnimkoli za-
mikom uveljavitve, saj bi to povzročilo kar pošteno zmedo 
v davčnem sistemu. Spomnil je, da je vlada sprejela vrsto 
ukrepov za pomoč gospodinjstvom zaradi draginje, glede 
novele zakona o dohodnini pa izpostavil nekatere pozitivne 
rešitve za zavezance, med njimi zvišanje skupnega dohodka, 
do katerega se prizna dodatna splošna olajšava, ter novo 
olajšavo za mlade. Nepravočasna uveljavitev novele zakona 
bi pomenila tudi težave pri obdavčitvi dohodkov iz kmetijske 
dejavnosti, je opozoril.
Če se je vlada že odločila za spremembe dohodninske za-
konodaje, bi lahko leto dni počakala, nenazadnje ji to po 
mnenju državnega svetnika Marka Zidanška omogočata pred 
kratkim sprejeta rekordna državna proračuna za prihodnji 
dve leti, ki imata tudi veliko proračunsko rezervo. 

11  NOVICE ZDRUŽENJA

VRHOVNO SODIŠČE ZAHTEVA 
PRESOJO USTAVNOSTI GRADBENEGA 
ZAKONA
Vrhovno sodišče RS je na Ustavno sodišče RS vložilo 
zahtevo za presojo ustavnosti gradbenega zakona, in sicer v 
delu, ki določa rok za vložitev predloga za obnovo postopka 
glede izdaje gradbenih dovoljenj. Meni, da je ta rok, dva 
meseca od začetka gradnje, določen preveč omejujoče in 
zato protiustavno, so danes sporočili z vrhovnega sodišča.
V gradbenem zakonu (GZ) - ki je bil vmes noveliran, a se 
domnevno sporna določba še vedno uporablja kot temelj 
sodne presoje, poleg tega enako določbo, sicer na drugem 
mestu, vsebuje tudi novelirani zakon (GZ-1) - je rok za 
vložitev predloga za obnovo postopka za izdajo gradbenega 
dovoljenja dva meseca od začetka gradnje. Vrhovno sodišče 
meni, da je ta rok protiustaven: »S to posebno določeno 
zakonsko ureditvijo, ki odstopa od splošne zakonske ure-
ditve upravnih postopkov, je nedopustno omejeval dostop 
do tega izrednega pravnega sredstva in tudi do sodnega 
varstva.«
Zato je prekinilo postopek odločanja o reviziji v tovrstni 
zadevi in na ustavno sodišče naslovilo zahtevo za presojo 
ustavnosti druge povedi drugega odstavka 47. člena GZ. 
Meni, da ta določba nedopustno posega v ustavni pravici 
do enakosti pred zakonom in do učinkovitega sodnega 
varstva.
Vrhovno sodišče je odločalo o reviziji, v kateri je bil tožnikov 
predlog za obnovo postopka glede izdaje gradbenega 
dovoljenja s strani upravnih organov zavržen kot prepozen.	
»Izhajajoč	iz	narave	in	značilnosti	mnogih	upravnih	zadev,	
tudi	gradbenih	zadev	na	podlagi	gradbenega	zakona,	Vrhovno	
sodišče	RS	ugotavlja,	da	je	v	primerih,	kot	je	obravnavani,	
obnova	postopka	edino	pravno	sredstvo,	ki	je	na	voljo	osebam,	
ki	se	postopka	niso	mogle	udeleževati	kot	stranke	ali	stranski	
udeleženci,	čeprav	je	bila	 s	 tem	kršena	njihova	pravica	do	
sodelovanja	v	teh	postopkih,« pravi vrhovno sodišče.
Če posamezna oseba ni seznanjena z začetkom takšnega 
upravnega postopka, v njem ne more sodelovati niti vlagati 
morebitnih rednih pravnih sredstev. V takem primeru 
postopek teče in se konča brez njene vednosti, čeprav ima 
na podlagi 22. člena ustave pravico do udeležbe v njem. 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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Po dokončnosti odločbe pa je edino pravno sredstvo, ki ga 
lahko uporabi za varstvo te pravice, prav obnova postopka.
Vrhovno sodišče meni, da je z odstopom od sistemske 
ureditve iz zakona o splošnem upravnem postopku, ki 
jo je glede roka za vložitev predloga za obnovo postopka 
predpisal gradbeni zakon, nedopustno poseženo v ustavno 
načelo enakosti pred zakonom. »Gre	za	neutemeljeno	ra-
zlikovanje	dostopa	do	tega	pravnega	sredstva	za	osebe,	ki	bi	
za	varstvo	svojih	pravic	morale	imeti	možnost	udeleževati	se	
upravnega	postopka	kot	stranski	udeleženci,	pa	jim	tega	organ	
ni	omogočil,« pravi vrhovno sodišče.
Za to, da so bile take osebe v postopkih izdaje gradbenih 
dovoljenj na podlagi gradbenega zakona v drugačnem 
položaju kot v drugih upravnih postopkih, po mnenju 
sodišča ni videti nobenega razumnega razloga.
S to posebno ureditvijo gradbenega zakona pa je posledično 
prišlo tudi do po mnenju vrhovnega sodišča ustavno 
nedopustne omejitve možnosti, da te osebe uveljavljajo 
sodno varstvo, če je bilo z izdanim gradbenim dovoljenjem 
poseženo v njihov pravno varovani položaj.

POTRJEN SLOVENSKI PROGRAM 
EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 
2021-2027
Evropska komisija je 12. 12. 2022, potrdila program ev-
ropske kohezijske politike 2021-2027, ki ga je Slovenija 
uradno poslala v Bruselj konec meseca oktobra. Slovenija 
bo imela na voljo do 3,2 milijarde evropskih kohezijskih 
sredstev, skupaj z nacionalnim sofinanciranjem pa bo 
v finančnem obdobju 2021-2027 na voljo približno 4 
milijarde sredstev za naložbe in razvoj države.
Prvi javni razpisi za kohezijska sredstva finančnega obdobja 
2021-2027, ki se bo sicer izvajalo do konca leta 2029, so 
predvideni v prvi polovici leta 2023. Do tedaj bo Služba 
vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pri-
pravila potrebne podlage za izvajanje kohezijske politike. 
Napoveduje tudi določene poenostavitve postopkov, da 
bi tako omogočila čim hitrejši začetek izvajanja evropskih 
projektov in še večjo učinkovitost koriščenja evropskih 
sredstev.
Na SVRK tudi že pripravljajo slovensko uredbo za izvajanje 
kohezijske politike.
Slovenija pa je uspešna tudi pri izvajanju Interreg pro-
gramov, ki so okvir za izvajanje skupnih ukrepov in poli-
tik, za izmenjavo izkušenj in znanja med nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav. Prvi 
razpis za čezmejni program Slovenija – Avstrija bo SVRK 
objavila v  petek, 16. decembra. Predvidoma februarja oz. 
marca 2023 pa bosta sledila še prva razpisa programov 
Slovenija – Madžarska in Slovenija – Hrvaška. Za pro-
gramsko obdobje 2021-2027 je Evropska komisija že 
odobrila 11 od 13 Interreg programov, v katerih sodeluje 
Slovenija. SVRK pa je že tretjič dobila mandat za up-
ravljanje treh čezmejnih programov, in sicer z Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško. Skupna vsota evropskih sredstev 
za te tri čezmejne programe je 99,2 milijona evrov.

NAPOVEDAN NOV SISTEMSKI ZAKON 
O JAVNIH ZAVODIH 
Ministrstvo za javno upravo bo v drugi polovici prihod-
njega leta v javno razpravo posredovalo nov sistemski 
zakon o zavodih, ki bo omogočal čim bolj racionalno in 
učinkovito upravljanje in izvajanje javnih služb v okviru 
posameznih dejavnosti.
Zaradi zagotavljanja čim bolj racionalnega izvajanja javnih 
služb je nujno, da se na sistemski ravni vzpostavi enotna 
izhodišča za opredelitev javnih služb in določijo enotni 
standardi za opravljanje javnih služb. MJU sofinancira 
raziskovalni projekt, ki bo identificiral potrebne sistemske 
spremembe oziroma strokovne podlage pri pripravi rešitev 
za celovito sistemsko ureditev organiziranja in upravljanja 
javnih zavodov, ki jih področje javnih zavodov čaka že 
vrsto let. 
V okviru zavodov se zagotavljajo javne storitve, ki imajo 
za ljudi poseben pomen. Gre za zdravstvo, izobraževanje, 
kulturo. In vendar imamo zakon, ki je star 30 let in za 
katerega že vrsto let vemo, da ga je treba prenoviti. Javni 
zavodi so tisti, ki zagotavljajo izvajanje javnih storitev, ki 
morajo biti zagotovljene in dostopne vsem uporabnikom 
pod enakimi pogoji, javni zavodi pa jih morajo zagotav-
ljati enako za vse prebivalce, predvidljivo, predvsem pa 
kakovostno. 
Status organizacij, v okviru katerih se zagotavlja izvajanje 
javnih služb, je treba urediti na način, ki bo omogočal 
učinkovito upravljanje in vodenje teh organizacij, pred-
vsem pa tudi njihovo razvojno naravnanost. Pri tem je 
bistvenega pomena ustrezna opredelitev razmerij med 
ustanoviteljem in izvajalcem javnih storitev, ki naj temelji 
na elementih korporativnega upravljanja. Določiti je treba 
elemente obveznosti in mehanizme odgovornosti tako 
ustanoviteljev kot tudi izvajalcev javnih služb. Ustrezno 

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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je treba opredeliti pristojnosti ter postopke za imenovanje 
in razrešitev organov upravljanja, ter poslovodnih in nad-
zornih organov izvajalcev javnih služb.

SID BANKA V PETIH LETIH 
FINANCIRANJA OBČIN IN PODJETIJ 
POČRPALA VSA SREDSTVA EU
SID banka je v petih letih počrpala vsa razpoložljiva 
kohezijska sredstva za nadaljnje financiranje slovenskih 
podjetij in občin, in sicer v višini 242,73 milijona evrov. 
Z današnjim prejetjem zadnje tranše v višini 57 milijonov 
evrov Sklada skladov je bilo tako skupno počrpanih skoraj 
300 milijonov evrov, so danes sporočili iz banke. (vir: STA)
Od začetka prvih financiranj iz Sklada skladov decembra 
2018 in Sklada skladov covid-19 v letu 2020 je SID banka 
trenutno, skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki, 
Delavsko hranilnico, Gorenjsko banko, NLB, Primorsko 
hranilnico Vipava, N banko in Slovenskim podjetniškim 
skladom, omogočila 357 milijonov financiranj. Z zadnjim 
črpanjem pa bo omogočila 441 milijonov evrov finan-
ciranj slovenskih podjetij in občin, so v banki pojasnili v 
sporočilu za javnost.
SID banka je z današnjim dnem zaključila črpanje iz zadnje, 
četrte tranše kohezijskih sredstev. Iz Sklada skladov je bilo 
gospodarstvu na voljo 242,73 milijonov evrov kohezijskih 
sredstev. V njegovem okviru je bilo tako sklenjenih 4090 
finančnih poslov (kreditnih pogodb, garancij in kapital-
skih vložkov) v skupni višini več kot 256 milijonov evrov, 
podprtih pa preko 1100 podjetij.
Ob izbruhu epidemije covida-19 je banka v sodelovanju z 
ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ustano-
vila še Sklad skladov covid-19, iz katerega so podjetja, ki 
so utrpela posledice epidemije, lahko prejela tako likvid-
nostno kot naložbeno financiranje. Za potrebe Sklada 
skladov covid-19 je SD banka počrpala 65 milijonov evrov 
kohezijskih sredstev, pri čemer je bilo v okviru tega sklada 
podprtih 3735 finančnih poslov v skupni vrednosti 95,5 
milijona evrov. Podprtih je bilo preko 1800 podjetij.
Kot so pojasnili na SID banki, bodo sredstva iz obeh 
skladov gospodarstvu na voljo pri finančnih posrednikih 
do konca leta 2023. »Posebej izpostavljamo možnost 
financiranja podjetij v naložbe za raziskave, razvoj in 
inovacije, kjer SID banka in sodelujoče banke nudijo 
ugodna do desetletna posojila z možnostjo moratorija in 
nižjimi zahtevami glede zavarovanj,« so navedli. Izpostavili 

so tudi možnost financiranja s 60-odstotnim brezplačnim, 
brezpogojnim in prvovrstnim jamstvom SID banke, kar 
pomeni, da stranke zavarujejo posojilo le do 45 odstotkov 
vrednosti celotnega posojila.
»Z	ustanovitvijo	Sklada	skladov	in	Sklada	skladov	covid-19	je	
SID	banka	uspešno	uresničila	mandat	upravljanja	skladov	ter	
s	tem	prispevala	k	hitrejšemu	in	predvsem	uspešnemu	črpanju	
evropskih	kohezijskih	sredstev	na	eni	strani	ter	spodbujanju	
konkurenčnosti	 gospodarstva,	 ohranjanju	 in	 odpiranju	
novih	 delovnih	mest	 ter	 trajnostnega	 razvoja	 Slovenije	 na	
drugih	strani,« je prepričan predsednik uprave SID banke 
Damijan Dolinar.
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12  KORISTNE INFORMACIJE

PLAČILNI ROKI P ZIPRS
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance 
naslovilo vprašanje glede plačilnih rokov po ZIPRS, in 
sicer:
»V	skladu	s	84.	členom	ZIPRS2324	začne	veljati	naslednji	
dan	po	objavi	v	Uradnem	listu	Republike	Slovenije,	upora-
bljati	pa	se	začne	1.	januarja	2023,	razen	32.,	35.	in	62.	
člen	tega	zakona,	ki	se	začnejo	uporabljati	z	dnem	uveljavitve	
tega	zakona.
32. člen ZIPRS2324 v prvem odstavku določa, da so, ne 
glede na določbe drugih zakonov in predpisov, plačilni 
roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna pred-
pisani s tem zakonom, pri čemer je za plačilo vseh ob-
veznosti plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike 
državnega in občinskih proračunov največ 30 dni.«
Odgovor Ministrstva za finance je na voljo TU.

UREDBA IN JAVNI POZIV ZA 
DELOVANJE LAS ZA OBDOBJE DO LETA 
2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
v Uradnem listu RS, št. 161/2022 objavilo Uredbo o 
delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko 
obdobje do leta 2027 (v nadaljevanju: uredba) ter Javni 
poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo 
strategij lokalnega razvoja do leta 2027.
Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v 
Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih sku-
pin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja (v 
nadaljevanju: SLR) za programsko obdobje do leta 2027.
Uredba ureja pripravljalno podporo, pogoje za delovanje 
lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) in prip-
ravo strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter 
odobritev teh. Uredba določa tudi pogoje za oblikovanje 
in postopke za izbor in potrditev LAS-ov, vsebino in ses-
tavo ter obvezna poglavja SLR, merila in način za izbor 
SLR, naloge LAS-ov, upravičence, upravičene aktivnosti 
pripravljalne podpore, pogoje upravičenosti in pogoje za 

izvajanje pripravljalne podpore v programskem obdobju 
2023–2027.
LAS-i bodo morali biti tudi v prihodnjem programskem 
obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh 
sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih 
socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej 
kot javni, ekonomski (ali gospodarski) in socialni (ali 
civilni) sektor. Na ravni oblikovanja LAS-ov ter kasneje 
pri odločanju o projektih po izvedbi javnih pozivov za 
izbor projektov, ki jih bodo objavili LAS-i, bo potrebna 
velika pozornost, da nobeden od naštetih sektor ne bo 
nadzoroval odločanja. LAS-i, ki delujejo v programskem 
obdobju 2014-2020, imajo možnost, da nadaljujejo s 
svojim delom tudi v prihodnje ali pa se glede na potrebe 
in odločitev deležnikov z območja oblikujejo v nov LAS. 
V obeh primerih je treba upoštevati, da mora biti članstvo 
v LAS odprto za nove deležnike, pri čemer se spodbuja 
vključevanje mladih, žensk, ranljivih skupin, nevladnih 
organizacij z območja in drugih zainteresiranih. V skladu 
z uredbo pa je treba upoštevati obvezne sestavine pogodbe 
o ustanovitvi LAS, pogoje za zmogljivost LAS ter upravno 
in kadrovsko spodobnost vodilnega partnerja, kot izhaja 
iz uredbe. Rok za izpolnitev naštetega je, poleg ostalih 
pogojev, ki izhajajo iz uredbe, ter vložitve vloge za izplačilo 
prve faze pavšalnega zneska pripravljalne podpore, 3. marec 
2023.
LAS-i bodo morali skladno z obveznimi elementi pri-
praviti nove SLR do 31. julija 2023 na predloženem 
obrazcu. Pri pripravi SLR bo treba opredeliti dodano 
vrednost izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 
na določenem območju, opraviti analizo stanja lokalnega 
območja, analizo razvojnih potreb in potencialna območja, 
vključno s SWOT-analizo ter na podlagi tega oblikovati 
ustrezne ukrepe. Temeljito oblikovanje ustreznih ukrepov 
bo po odobritvi SLR podlaga za izvajanje projektov na 
terenu, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih 
pozivov za potrditev projektov LAS. Zato so vsi zaintere-
sirani vabljeni, da se vključijo v obstoječe ali nove LAS-e 
ter s tem pripomorejo k oblikovanju kvalitetnih SLR, ki 
bodo odražale dejanske potrebe in potencial določenega 
lokalnega območja.
Za več informacij lahko pišete na clldpo2020.mkgp(at)
gov.si. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/zakonodaja/pojasnila-ministrstev-in-drugih-sluzb/?eID=tx_rtgfiles_download&tx_rtgfiles_pi1%5Buid%5D=5133
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100017/javni-poziv-za-oblikovanje-lokalnih-akcijskih-skupin-in-pripravo-strategij-lokalnega-razvoja-do-leta-2027-ob-380322
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022161.pdf#p3
file:///Z:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2022/deember%2022/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dmmeqp3131/nlhqAhpw/tj');
file:///Z:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2022/deember%2022/material/javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dmmeqp3131/nlhqAhpw/tj');
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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 - od 11. 11. 2022 do 28. 4. 2023
2. Javni razpis za izbor slovenske kandidature za na-

grado Sveta Evrope za krajino - 6. 1. 2023
3. Javni razpis za podpor dejavnosti gasilsko zaščitnih 

reševalnih služb (NVO GASILCI) – od 9. 1. 2023 
do 31. 8. 2023

4. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove 
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

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

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

7. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših pro-
gramov v vrtcih - 30. 4. 2023

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

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

10. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni pre-
hod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: 
Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo 
in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: 
»Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj 
kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - SPREMEMBE 
1, SPREMEMBE 2 - do 31. 12. 2023

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

PE« (C1 K3 IH) -SPREMEMBE 1, SPREMEMBE 
2 - do 31. 12. 2023

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

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

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

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

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

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

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2023
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2023
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Javni-razpisi/2022/nagrada_za_krajino/razpis_nagradaEKK_22.docx
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Javni-razpisi/2022/nagrada_za_krajino/razpis_nagradaEKK_22.docx
https://www.srrs.si/novice/nvo-gasilci-sredstva/
https://www.srrs.si/novice/nvo-gasilci-sredstva/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100006/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-oznaka-noo-vssvjl-2022-st--360-8820227-ob-380722
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100006/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-oznaka-noo-vssvjl-2022-st--360-8820227-ob-380722
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100006/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-oznaka-noo-vssvjl-2022-st--360-8820227-ob-380722
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016600004/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah-4300-9820223-ob-383222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016600004/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah-4300-9820223-ob-383222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016600004/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-javno-in-skupno-turisticno-infrastrukturo-in-naravne-znamenitosti-v-turisticnih-destinacijah-4300-9820223-ob-383222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100005/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-objektov-za-zagotovitev-varnega-okolja-bivanja-za-osebe-ki-so-odvisne-od-pomoci-drugih-st--5440-92022-ob-380222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100005/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-objektov-za-zagotovitev-varnega-okolja-bivanja-za-osebe-ki-so-odvisne-od-pomoci-drugih-st--5440-92022-ob-380222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022016100005/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-objektov-za-zagotovitev-varnega-okolja-bivanja-za-osebe-ki-so-odvisne-od-pomoci-drugih-st--5440-92022-ob-380222
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20222023dodaj-javna-objava/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20222023dodaj-javna-objava/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022012300001/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma-st--4300-820229-ob-316222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022012300001/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma-st--4300-820229-ob-316222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022012300001/javni-razpis-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma-st--4300-820229-ob-316222
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022013500003/spremembo-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-vlaganj-v-nastanitveno-turisticno-ponudbo-za-dvig-dodane-vrednosti-turizma-st--4300-82022103-ob-335122
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BRUSELJ Z NOVIMI PREDLOGI ZA 
PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO
Evropska komisija je objavila nove zakonodajne pred-
loge v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. 
V ospredju je predlog prenovljene direktive o embalaži 
in odpadni embalaži, s katerimi naj bi zmanjšali obseg 
odpadne embalaže in okrepili recikliranje. V svežnju je še 
okvir za certificiranje zajemanja in shranjevanja ogljikovega 
dioksida.
V Bruslju želijo s predlogi nasloviti težavo z odpadno 
embalažo, ki predstavlja vedno večji vir odpadkov, vse bolj 
pa so velike količine embalaže moteče tudi za porabnike. 
V povprečju tako prebivalcev EU pridela skoraj 180 kilo-
gramov odpadne embalaže letno, za embalažo pa se v EU 
porabi približno 40 odstotkov vse plastike in okoli polovica 
vsega papirja.
Brez ukrepanja bi se po opozorilih Evropske komisije 
količine odpadne embalaže do 2030 povečale za 19 odstot-
kov, pri plastični embalaži pa bi bila rast celo 46-odstotna. S 
tokratnimi predlogi, ki jih bosta zdaj obravnavala Evropski 
parlament in Svet EU, želijo v Bruslju ta trend ustaviti in 
obrniti, s tem pa zmanjšati tudi okoljski odtis embalaže.
Eden od ciljev svežnja predlogov je do 2040 za 15 odstotkov 
zmanjšati količine odpadne embalaže glede na 2018. S tem 
naj bi bile količine za 37 odstotkov manjše od scenarija brez 
ukrepanja. Cilj naj bi dosegli z recikliranjem in ponovno 
uporabo.
Da bi okrepili ponovno uporabo oziroma vnovično pol-
njenje embalaže, ki se je v zadnjih 20 letih po pojasnilih 
komisije močno zmanjšalo, bodo morala podjetja del 
svojih izdelkov ponuditi v embalaži za večkratno uporabo. 
Predlagana sta tudi poenotenje standardov glede velikosti 
embalaže in jasna označitev embalaže za večkratno uporabo.
Za preprečitev primerov nepotrebne uporabe embalaže 
bodo določene oblike embaliranja prepovedane. Gre na 
primer za ovijanje sadja in zelenjave v embalažo za enkratno 
uporabo, razna miniaturna embalaža za kozmetiko ter 
embalaža za enkratno uporabo pri gostinskih storitvah v 
notranjosti lokalov.
Z zakonodajnimi predlogi želi komisija do 2030 tudi 
razširiti uporabo embalaže, ki jo je mogoče v celoti re-
ciklirati. Med predlaganimi ukrepi so kriteriji pri snovanju 

embalaže, vzpostavitev obvezujočih shem za povratno 
stekleno in pločevinasto embalažo ter jasna opredelitev, 
katera embalaža mora biti primerna za kompostiranje.
Predvideni so še obvezujoči deleži za uporabo recikliranih 
materialov pri izdelavi plastične embalaže, s čimer naj bi 
reciklirana plastika še v večji meri postala industrijska 
surovina.
Predlogi komisije naj bi tudi odpravili nejasnost glede tega, 
katera embalaža sodi v kateri zabojnik. Vsaka embalaža naj 
bi tako vsebovala tudi oznako o tem, iz česa je izdelana in 
v kateri snovni tok odpadkov sodi. Zabojniki v uniji bodo 
morali medtem imeti enake oznake.
Komisija medtem danes s sporočilom naslavlja tudi ne-
jasnosti, ki obstajajo na trgu glede tega, kaj je biološka 
embalaža, kaj bio razgradljiva embalaža in kaj embalaža, 
primerna za kompostiranje. Izdelava teh oblik embalaže se 
namreč hitro krepi, novi regulatorni okvir pa pri nadaljnjih 
ukrepih EU in članic določa kriterije za to, da določena 
embalaža dobi omenjene nazive.
V Bruslju so obenem danes predlagali še uredbo za vz-
postavitev prvega prostovoljnega regulatornega okvira v EU 
za certificiranje rešitev za zajemanje in shranjevanje ogljika. 
Te metode predstavljajo enega od načinov za zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov, a nemalo kritikov je tudi v 
primeru tovrstnih rešitev opozarjalo na t. i. zeleno zava-
janje (greenwashing), ko se je metode oglaševalo kot zelene 
oziroma kot ukrep v boju proti podnebnim spremembam, 
pa to niso bile.
V Bruslju želijo po sprejemu uredbe skupaj s strokovnjaki 
opredeliti tudi natančne korake glede certificiranja teh 
rešitev, da bo na trgu več jasnosti okoli tega, katere ustrezajo 
evropskim standardom.
Osnovna vodila v predlogu uredbe so sicer, da morajo biti 
numerični rezultati aktivnosti za zajemanje in shranjevanje 
ogljika pri zmanjšanju izpustov jasni in nedvoumno ko-
ristni v boju s podnebnimi spremembami, da morajo biti 
dodatni k drugim ukrepom za znižanje izpustov, da mora 
biti značaj shranjevanja ogljika dolgoročen in pa da morajo 
biti rešitve trajnostne, ko gre za druge cilje varovanja okolja.

NAGRADE NOVEGA EVROPSKEGA 
BAUHAUSA ZA LETO 2023
Evropska komisija je 6. 12. 2022 začela zbirati prijave za 
nagrade novega evropskega Bauhausa za leto 2023. 
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Po uspešnih zadnjih dveh podelitvah nagrad, ko je bilo 
prejetih več kot 3 000 prijav iz vseh držav članic EU, bo 
na natečaju za leto 2023 nagrajenih 15 zglednih pobud, 
ki povezujejo trajnostnost, estetiko in vključenost – tri 
temeljne vrednote novega evropskega Bauhausa. 
V okviru evropskega leta spretnosti bo letošnja podel-
itev deloma osredotočena na izobraževanje in učenje. 
Prvič pričakujemo tudi prijave za projekte in koncepte 
na Zahodnem Balkanu. Tako kot lani bodo podeljene 
posebne nagrade za osebe, mlajše od 30 let. 
Razpis bo odprt do 31. januarja 2023 do 19. ure po sred-
njeevropskem času.
Aktualna vprašanja in odgovori so na voljo TU.

Več informacij je na voljo TU.

POTRDITEV VSEH 28 STRATEŠKIH 
NAČRTOV
Evropska komisija je potrdila vseh 28 strateških načrtov (po 
enega za vsako državo EU in dva za Belgijo) ter tako prižgala 
zeleno luč za novo skupno kmetijsko politiko (SKP), ki 
naj bi se začela izvajati 1. januarja 2023.
Evropskim kmetom bo v obdobju  2023–2027  na vol-
jo 264 milijard evrov, ob upoštevanju sofinanciranja in 
dopolnilnega nacionalnega sofinanciranja pa bo skupni 
proračun znašal 307 milijard evrov. 
Vsi strateški načrti kot ključni cilj podpirajo  vzdržen 
dohodek kmetij in odpornost kmetijskega sektorja. Trije od 
desetih specifičnih ciljev nove SKP se neposredno nanašajo 
na okolje in podnebje, države članice pa morajo v strateških 
načrtih pokazati višje ambicije kot doslej. Nova skupna 
kmetijska politika bo podpirala tudi socialno in gospodar-
sko strukturo podeželskih območij EU ter tako obravnavala 
vprašanja depopulacije, dostopa do osnovnih storitev, 
zaposlitvenih možnosti in boljše povezljivosti. 
Drugi programi, ki spadajo pod skupno kmetijsko 
politiko, a niso del njenih strateških načrtov na primer 
program POSEI za najbolj oddaljene regije, šolska shema 
EU in promocijski programi, bodo deležni dodatnega 
financiranja EU v višini 6 milijard evrov.
Več informacij je na voljo TU.

258 MIO EVROV ZA SLOVENIJO IZ 
SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD
Slovenija bo po sprejetju enotnega programa kohezijske 
politike, ki vključuje območni načrt za pravični prehod, 
prejela več kot 258 milijonov evrov iz Sklada za pravični 
prehod (SPP).
Ta podpora EU bo  pripomogla k pravičnemu pod-
nebnemu prehodu v dveh slovenskih regijah, in sicer v 
Savinjsko-šaleški regiji (SAŠA) in v Zasavju. Naložbe bodo 
med drugim omogočile zaprtje premogovnika v Velenju in 
dveh premogovnih blokov termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) 
do leta 2033. 
SPP bo v  SAŠA  prispeval k diverzifikaciji lokalnega 
gospodarstva z vlaganjem v raziskave in razvoj, pove-
zane z inovativnimi industrijskimi procesi in proizvod-
nimi zmogljivostmi v malih in srednjih podjetjih (MSP). 
Preoblikoval bo tudi sistem daljinskega ogrevanja in za 
ogrevanje podpiral prehod z uporabe premoga na energijo 
iz alternativnih čistih virov, na primer iz sončne energije 
in toplotnih črpalk. SPP bo podpiral tudi proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, kot je vodik.
Tudi v  Zasavju  bo SPP z namenom prestrukturiranja 
gospodarstva te regije podpiral MSP pri razvoju inova-
tivnih poslovnih modelov ter ukrepov, ki bodo pripo-
mogli k ohranjanju talentov v regiji in ustvarjanju novih 
zaposlitvenih možnosti. Sklad bo vlagal tudi v razogljičenje 
regije prek proizvodnje energije iz različnih obnovljivih 
virov, kot je sončna energija, in ukrepe za energijsko 
učinkovitost. Sklad bo nazadnje za spodbujanje zelen-
ega prehoda podpiral ustanovitev »centra za predstavitev 
brezogljičnih tehnologij in usposabljanje o njih« v regiji, 
ki se bo osredotočil na raziskave na področju podnebno 
nevtralnih tehnologij za prehod na sodobno, trajnostno 
in zeleno usmerjeno industrijo.
SPP zagotavlja, da prehod na podnebno nevtralno gos-
podarstvo poteka na pravičen način, pri čemer nihče ni 
zapostavljen, zlasti v regijah, ki se soočajo z najtežavnejšim 
prehodom.
Več informacij je na voljo TU.

EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE 
NALOŽBE
Evropska komisija ugotavlja, da je  Evropski 
sklad za strateške naložbe (EFSI) pomembno 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7415
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_7414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_7639
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_sl
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/just-transition-fund_sl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_7744
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/european-fund-strategic-investments_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/european-fund-strategic-investments_en
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prispeval k pospeševanju in spodbujanju naložb v Evropi.  
Komisija je leta 2014 predlagala  naložbeni načrt za 
Evropo, da bi podprla rast in ustvarjanje delovnih mest 
kot odziv na gospodarsko in finančno krizo.
Po ocenah naj bi EFSI, ki je glavni steber naložbenega 
načrta, mobiliziral za 524,3 milijarde evrov zasebnih in ja-
vnih naložb, kar presega cilj 500 milijard evrov. Podatki 
za marec 2022 kažejo, da naj bi podpora EFSI v Sloveniji v 
višini  197 milijonov evrov spodbudila naložbe  v vred-
nosti 1,317 milijarde evrov. 
V oceni je ugotovljeno, da je EFSI s proračunskim jamst-
vom EU, ki ga zagotavlja skupina Evropske investicijske 
banke, uspešno povečal sposobnost prevzemanja tveganj. 
S tem je lahko prevzel večja tveganja pri zagotavljanju 
finančne podpore, na primer za mala in srednja podjetja 
in raziskovalne projekte. Nekatere naložbe bi bile lahko 
izvedene tudi brez podpore EFSI, vendar v manjšem 
obsegu in počasneje. 
Poročilo izpostavlja tudi vlogo drugega stebra naložbenega 
načrta za Evropo, ki ga sestavljata Evropsko svetovalno 
vozlišče za naložbe (EIAH) in Evropski portal naložbenih 
projektov (EIPP). Ta je učinkovito deloval kot vstopna 
točka za tehnične in finančne svetovalne storitve. 
Program InvestEU temelji na uspešnem modelu 
naložbenega načrta za Evropo in že podpira projekte 
po EU. Njegov cilj je, da bi do leta 2027 z javnimi in 
zasebnimi sredstvi mobilizirali za vsaj 372 milijard evrov 
dodatnih naložb. 
Več informacij je na voljo TU.
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