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UVOD

Za vas smo pripravili peto številko glasila Mesečni utrip. Mesec maj se je končal z 80 dnevnim obdobjem
epidemije s COVID-19, katera je bila v Sloveniji razglašena 12. 3. 2020. V tem času je bilo uvedenih veliko
ukrepov in omejitev, ki pa so se v mesecu maju postopoma začela sproščati.
S 1. 5. 2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 eura. V 49. členu pa dopolnjuje
35. člen Zakona o lokalni samoupravi tako, da omogoča sklicevanje videokonferenčne seje občinskega sveta.
Člen se uporablja neposredno, zanj ni treba spreminjati poslovnika občinskega sveta.
V mesecu maju je potekala prva dopisna Skupščina Združenja občin Slovenije od njegove ustanovitve dalje.
Da bo tokratna skupščina potekala dopisno, je na svoji drugi dopisni seji odločilo Predsedstvo Združenja občin
Slovenije. Tej odločitvi pa je botrovala epidemija COVID-19.
Konec meseca maja je bil sprejet tretji protikorona paket. Združenje občin Slovenije je k Zakon o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) podalo dva amandmaja in bili
smo uspešni. Tako je med sprejetimi ukrepi je tudi dvig zadolževanja občin iz 8% na 10% in sprememba 86.a
člana ZLS, ki omogoča, da ste županje in župani lahko v organih združenja. Temu je oporekala KPK.
V mesecu maju smo bili resnično aktivni in podali vrsto predlogov in sprememb, tudi imenovanj v delovne
skupine.
Prav tako smo izvedli tri uspešne spletne seminarje. Izkazalo se je, da gre za resnično praktično obliko
izobraževanja, ki zaposlenim za občinam prihrani izredno veliko dragocenega časa, saj se jim ni treba nikamor
peljati. Prejeli smo vrsto pozitivnih odzivov, zato bomo spletne seminarje organizirali tudi v prihodnje.
Za vas v prihajajočem mesecu načrtujemo sledeči izobraževanji:
• Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov – 4. 6. 2020
• Oblikovna (Ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah v Sloveniji – 15. 6. 2020
Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni
strani Združenja občin Slovenije.
Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32
ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.
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AKTUALNA OBVESTILA
V ZVEZI S KORONA
VIRUSOM COVID-19

MINISTRSTVO ZA FINANCE
• Navodila za posredne proračunske uporabnike glede
računovodske obravnave poslovnih dogodkov vezanih na COVID-19 za posredne proračunske
• Pojasnila o plačilnih rokih iz 64. in 82. člena
ZIUZEOP

13. 3. 2020 je Vlada RS razglasila epidemijo s koronavirusom COVID-19, ki je korenito posegla v vsakdanje
življenje in delo. Tako kot meseca marca, je Združenje
občin Slovenije tudi v mesecu aprilu občinam vsakodnevno
pošiljalo pomembna obvestila in informacije v zvezi
omejitvami in ukrepi, v nadaljevanju pa vam podajamo
zbir aktualnih in veljavnih ukrepov, navodil in drugih
obvestil Vlade RS, pristojnih ministrstev in drugih služb,
ki se nanašajo zgolj na epidemijo s koronavirusom
COVID-19.

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO
ZDRAVJE
• Sproščanje ukrepov (COVID-19)

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
• Varstvo osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19)

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI
• Nova spletna orodja za ocenjevanje tveganj na
področju varnosti in zdravja pri delu (OiRA)

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
• Navodila za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
• Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s
področja pravosodja
• Pojasnilo glede povračila stroškov prevoza na delo in
z dela javnim uslužbencem
• Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela, dela preko polnega delovnega časa,
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
času epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP in
dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS
• Solidarnostna pomoč na podlagi četrte alineje 4.
točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND)
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

MINISTRSTVA:
• Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
USTAVNO SODIŠČE:
• Odločba o ugotovitvi, da devetnajsta alineja drugega
odstavka 4. člena in drugi odstavek 5. člena Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti nista v neskladju
z Ustavo

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 63,
KI JE IZŠEL 7. 5. 2020:
VLADE RS:
• Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne
dejavnosti
• Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 66,
KI JE IZŠEL 13. 5. 2020:
DRŽAVNI ZBOR RS
• Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do
2022 (OdPSD20–22-A)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 65,
KI JE IZŠEL 8. 5. 2020:

VLADA RS
• Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o
zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19
• Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem
razkuževanju večstanovanjskih stavb
• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja
• Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
• Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in
storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in
pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in
vozil v Republiki Sloveniji
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti

DRŽAVNI ZBOR RS:
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vodah (ZV-1F)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega
zakona (EZ-1C)
• Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
divjadi in lovstvu (ZDLov-1C)
• Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
(ZPKEPS-1D)
VLADA RS:
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
• Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike
Slovenije
• Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

MINISTRSTVA
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 74,
KI JE IZŠEL 21. 5. 2020:

dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in
pritožbenem postopku
• Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči št.
SA.56999 (2020/N) po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo

VLADA RS:
• Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih
in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b)
drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov
energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z
visokim izkoristkom
• Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne
ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 68,
KI JE IZŠEL 14. 5. 2020:
• Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19)
• Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih
s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah
na notranjih mejah Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 69,
KI JE IZŠEL 15. 5. 2020:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 78,
KI JE IZŠEL 28. 5. 2020:

VLADA RS:
• Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na
javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji
• Tarifa o pravnih storitvah

VLADA RS:
• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja
• Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni
omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v
Republiki Sloveniji
• Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 70,
KI JE IZŠEL 15. 5. 2020:
VLADA RS:
• Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne
dejavnosti

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 79,
KI JE IZŠEL 29. 5. 2020:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 71,
KI JE IZŠEL 15. 5. 2020:

VLADA RS:
• Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19

VLADA RS:
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s
preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah
na notranjih mejah Republike Slovenije
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 80,
KI JE IZŠEL 29. 5. 2020:
DRŽAVNI ZBOR RS:
• Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)
• Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem
instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj
za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po
izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)
• Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)

DOGODKI ZDRUŽENJA

SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN
SLOVENIJE
Letošnja letna Skupščina Združenja občin Slovenije je, v
luči razmer zaradi epidemije COVID-19, potekala dopisno, vendar so županje in župani kljub temu sprejeli nekaj
pomembnih sklepov in odločitev. Tako so sprejeli poročilo o
delu združenja v letu 2019, program dela in finančni načrt za
leto 2020 in oblikovali pomembna stališča ter pobude, katere smo naslovili na Vlado RS, Državni zbor RS in Državni
svet RS. Občine so del oblasti, partner Vladi RS in kot take
jih je treba tudi prepoznat, jim dati možnost soodločanja in
oblikovanja pomembnih razvojnih politik države. Županje
in župane je nagovoril tudi minister za javno upravo Boštjan
Koritnik, ki je v nagovoru županjem in županom izrazil
iskreno pohvalo za vso požrtvovalnost, ki so jo izkazali v
času epidemije COVID-19. Med drugim je poudaril pomen
dialoga in sodelovanja v času epidemije in dodal: »Tudi v
prihodnje bo moja zaveza, vzdrževati redne delovne odnose
z vodstvi reprezentativnih združenj občin. Pričakujem, da se
bomo tudi po koncu epidemije redno sestajali in izmenjevali
stališča do vprašanj, pomembnih za lokalne skupnosti. Skupno
in v dialogu bomo obravnavali zakonodajne predloge, tako
tiste, ki jih pripravljajo državni organi, kot tiste, katerih
spremembe bodo predlagala združenja občin. Naš skupni cilj
mora biti dobrobit občank in občanov. Ni izključeno, da se kdaj
ne bomo strinjali ali da bomo imeli različne poglede, mogoče
bomo pot do končnega cilja videli drugače, toda skupno bomo
zavezani k iskanju rešitev, ki bodo sprejemljive za obe strani.
Verjamem, da bomo postopoma in ob spoštovanju medsebojnih
različnih pogledov prišli do željenega cilja. Če kaj, smo se v teh
zahtevnih in državljanom neprijaznih časih ponovno naučili
nekaj pomembnega, kar smo morda že pozabili: če stopimo
skupaj, lahko ob spoštovanju dialoga in upoštevanju različnosti
naredimo tisto, kar bi se včasih zdelo nemogoče.«
Združenje občin Slovenije je v pozivu Vladi RS, Državnemu
zboru RS in Državnemu svetu RS pristojne pozvalo k aktivnemu sodelovanju in iskanju rešitev, ki bodo doprinesle
k uspešnemu izhodu iz epidemije in oblikovanju takšnih
predpisov, ki bodo omogočili dolgoročno lažje delovanje
občin, z manj birokracije in z ustrezno oblikovano finančno
politiko.
Več si lahko preberete TU.
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in pridobitev zaščitne in medicinske opreme in kdaj si
občina/javni zavod lahko odbije DDV od nabave zaščitne
opreme, ki jo zaposleni zaradi ukrepov COVID -19 uporabljajo za opravljanje svojega dela.
Poseben poudarek je bil tudi pri obračunu DDV, ko
je občina je v času razglašene pandemije COVID-19
omogočala brezplačno uporabo parkirnih prostorov.
Udeleženci končnega odgovora še niso prejeli, ker je
vprašanje še vedno na FURSU in čakamo na odgovor.
Takoj ko ga prejmemo, ga bomo občinam tudi posredovali.
Predavateljica je udeležencem razložila tudi kako je z
odpovedmi pogodb in odškodninami, z donacijami- Ali
te donacije vplivajo na izračun odbitnega deleža?. Veliko
pa je bilo tudi vprašanj povezanih z doniranjem hrane in
s pokvarljivimi zalogami.

21. maja 2020 smo na Združenju občin Slovenije v sodelovanju s svetovalno hišo Gominšek pripravili spletni
seminar na temo sprememb obračuna plač v času epidemije Covid-19. razglašena epidemija s koronavirusom
COVID-19, ki je popolnoma spremenila naša življenja in
delo je prinesla spremembe tudi na področju obračunavanja
plač. Zaradi novo nastale situacije obračun plač v javnem
sektorju poteka spremenjeno zlasti na področjih čakanja
na delo, karantene, dela od doma, bolniške odsotnosti v
času korona virusa.
Predavateljica Majda Gominšek, je udeležencem podrobno
predstavila posebnosti obračuna plač v javnem sektorju
v času epidemije( delo od doma, čakanje na delo, višja
sila, obračun boleznin,..., kako je z dodatki v času epidemije, za delo v rizičnih razmerah (kaj prinaša razlaga
Komisije za razlago kolektivne pogodbe za javni sektor),
kako je v času epidemije s predložitvijo REK obrazcev in
popravljanjem poročanih podatkov s konkretnimi primeri izpolnjevanje REK obrazcev za dohodke iz delovnega
razmerja in poročanju regresa ter spremembe pri poročanju
dela plače iz uspešnosti. Del predavanja je bil namenjen
tudi povračilu stroškov iz delovnega razmerja (prevoz na
delo in z dela, malica in pa izpostavljeno je bilo ali so do
kriznega dodatka upravičeni tudi javni uslužbenci?

SEMINAR: JAVNA NAROČILA V PRAKSI
Konec meseca maja smo za občina pripravili seminar Javna
naročila v praksi, kjer je mag. Marija Bukovec Marovt,
odvetnica specialistka za gospodarsko pravo. Udeleženci
seminarja so sodelovali s postavljanjem vprašanj, na katera
so prejeli tudi konkretne odgovore.
Predavateljica je za udeležence pripravila obširen in zanimiv seminar. Udeleženci so se v prvem delu seznanili
z Novelo zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja, kjer so bile predstavljene bistvene spremembe
in roki, predstavljen je bil portal eRevizija. Predavanje je
temeljilo na praktičnih primerih in zadevami in sprejetimi
primeri iz Državne revizijske komisije. Poudarek je bil na
najpogostejših težavah pri javnih naročilih, dopolnjevanju
ponudb, zahteve glede dokazil, omejitve.

SEMINAR: DDV POSLEDICE COVID-19
ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE
Združenje občin Slovenije je 26. 5. 2020 organiziralo
spletni seminar DDV posledice COVID-19 za občine
in javne zavode. Predavanje je izvedla mag. Aleksandra
Heinzer, davčna svetovalka, specializirana za področje
DDV. Udeleženci seminarja so sodelovali s postavljanjem
vprašanj in primerov s katerimi se srečujejo na občinah.
Udeleženci spletnega seminarja so se seznanili s stopnjami
DDV pri nabavah medicinske opreme in zaščitne opreme,
s primeri blaga, kjer ni znižane DDV stopnje, kdaj lahko
uveljavljajo oprostitev plačila DDV. Seznanili so se z novimi
pojasnili FURS-a glede opravljanja osebne asistence ali je
storitev obdavčena ali oproščena DDV, seznanili so se s
primeri uporabe napačne DDV stopnje in naknadnimi
popravki, oprostitvami plačila DDV ob uvozu zaščitnih
maski in druge zaščitne opreme. Poudarjeno je bilo, kdaj
so občine upravičene do oprostitve plačila DDV od dobav
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SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

PREDLOG SPREMEMB ZAKONODAJE
SESTANEK V ZVEZI S CELOVITO
SISTEMSKO UREDITVIJO PODROČJA
ZAPUŠČENIH ŽIVALI

Združenje občin Slovenije na predsednika Vlade RS Janeza
Janšo in ministra za javno upravo Boštjana Koritnika
naslovila dopis s predlogi sprememb zakonov pri pripravi
tretjega korona paketa.
Predlagani ukrepi so za občine izjemno pomembni, večina
njih je bila v zadnjih letih že večkrat v razpravi, vendar
brez posluha in predvsem brez politične volje za odpravo
nesmiselnih birokratskih blokad.
Celoten dopis s predlogi je na voljo TU.

Konec meseca maja je na Upravi RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: Uprava)
potekal sestanek na temo priprave sistemskih sprememb
zakonodaje na področju zaščite živali. Na Upravi je na to
temo v preteklosti potekalo že več sestankov, prav tako pa
je to problematiko obravnavala vladna delovna skupina
za znižanje stroškov občin. Na vladni delovni skupini je
bilo dogovorjeno, da bo resorno ministrstvo oblikovalo
delovno skupino, katere naloga bo priprava sistemskih
rešitev področja. Občine in združenja med drugim že vrsto
let opozarjajo, da je treba področje zaščite živali urediti
na način, da bo finančna obremenjenost občin manjša,
da bodo cene oskrbe enotne na nivoju države, enako tudi
normativi oskrbe zapuščenih živali.
Med drugim je bilo dogovorjeno, da bodo pristojni
na Upravi oblikovali tako ožjo, širšo delovno skupino.
Naslednji sestanek je predviden za 9. junij 2020. o vsem
vas bomo sproti obveščali.

PREDLOG AMANDMAJA K PREDLOGU
ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH
ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE)
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo predlog amandmaja k Predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 (ZIUOPE). Predlagali smo spremembo 9.
člena, ki naj se glasi:
» Ukrepi iz II dela tega zakona razen 5. in 6.člena, ki veljata
trajno veljajo do 31. decembra 2020, razen če ta zakon določa
drugače.«
5. člen ZIUOPE določa spremembo 10.b člena Zakona
o financiranju občin, ki opredeljuje največji obseg
zadolževanja občin. Sprememba je zelo pomembna za
delovanje občin in tudi za zagon ter dokončno izvedbo
investicij. Slednje so v časih, ko se gospodarstvo sooča
s težavami in nedvomno se bo tudi v prihodnjem letu,
izjemnega pomena.
Prav tako pa je tudi že samih v obrazložitvah k predlogu
zakona navedeno, da ukrep ne bo učinkovit, če bo časovno
omejen zgolj na tekoče proračunsko leto. Predlagamo, da
temu sledi tudi zakonodajalec, saj bi časovna omejitev zgolj
na tekoče proračunsko leto v naslednjih letih pomenila
manjšo kreditno sposobnost v prihodnjih letih in tudi
manj investicijskih sredstev. Investicije občin pa so zelo
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pomembne za ponoven zagon gospodarstva in omilitev
posledic COVID-19. V prihodnje bi tako lahko prišlo do
pomanjkanja proračunskih sredstev, zato bo za izvedbo najbolj zahtevnih občinskih projektov dodatno zadolževanje
nujno. Zelo pomembno dejstvo pa je tudi to, da slovenske
občine k celotnemu slovenskemu javnemu dolgu prispevajo le simbolno, da so v povprečju nizko zadolžene ter,
da se je zadolženost zadnja leta še zmanjševala.
6. člen ZIUOPE določa spremembo 86.a člen Zakona
o lokalni samoupravi, ki opredeljuje delovanje združenj
občin. Začasna veljavnost spremembe ni ustrezna rešitev,
saj je njen namen trajno odpraviti navzkrižje določb
Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije in hkrati vzpostaviti pogoje, da
bo delo interesnih združenj občin potekalo nemoteno.
Namreč v letu 2019 in v 2020 na združenja občin, s strani
Komisije za preprečevanje korupcije, prihajajo dopisi s
pozivi za odpravo nezdružljivosti funkcij županov z delom županov v organih združenj. Navedbam, da gre za
nezdružljivost funkcij na vseh treh asociacijah vseskozi
nasprotujemo in oporekamo.
Na podlagi navedenega smo pozvali, da se določila 5. in 6.
člena ZIUOPE spremeni na način, da bo njuna veljavnost
trajne in ne začasne narave.

POBUDA ZA SKLIC SESTANKA

IZVAJANJE ŠOLSKIH PREVOZOV

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno
upravo poslalo predlog za spremembo Zakona o lokalni
samoupravi. Predlagali smo spremembo oz. dopolnitev
86.a člena, in sicer na način, da organe združenja sestavljajo
župani občin ustanoviteljic. Združenje zastopa eden od
županov občin članic. Način njegovega imenovanja pa
določijo ustanoviteljice z aktom o ustanovitvi združenja.
Namreč, v letu 2019 in v 2020 na združenja občin s strani
Komisije za preprečevanje korupcije prihajajo dopisi s
pozivi za odpravo nezdružljivosti funkcij županov z delom županov v organih združenj. Navedbam, da gre za
nezdružljivost funkcij na vseh treh asociacijah nasprotujemo in oporekamo.
Komisija za preprečevanje korupcije v pozivih navaja, da
je županska funkcija nezdružljiva z opravljanjem funkcij v organih združenj in se pri tem opira na 27. člen
ZIntPK. Menimo, da navedeni člen ne velja za primere,
ko so županje in župani člani organov združenj. Združenje
občin Slovenije je pri oblikovanju svojih organov in
načinu delovanja sledilo in upoštevalo veljavno področno
zakonodajo.

Združenje občin Slovenije je na ministra za javno upravo
Boštjana Koritnika naslovilo pobudo za sklic sestanka, na
katerem bi podrobneje predstavili predloge Združenja
občin Slovenije, kateri so vsekakor dobra osnova za nujno
pripravo sprememb področne zakonodaje.
Namreč, ukrepi, katere je predlagalo Združenje občin
Slovenije so za občine izjemno pomembni. Prav tako je
večina predlogov že šla čez več obravnav, tudi v okviru
vladne delovne skupine, ki je pripravljala nabor sprememb
zakonodaje in v znotraj katere je nastal tudi predlog Zakona
o finančni razbremenitvi občin. Slednji žal še vedno ni bil
sprejet, čeprav smo večkrat pozvali k nujnosti njegovega
sprejeta.
S podanimi predlogi ukrepov za tretji potikorona paket
smo želeli med drugim doprinesti tudi k odpravi nesmiselnih birokratskih blokad, vendar le-ti niso bili vključeni
v predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID-19.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
86.A ČLENA ZAKONA O LOKALNI
SAMOUPRAVI

Z 18. 5. 2020 so se delno odprli vrtci in osnovne šole. Šlo je
za pomemben korak, ki vrača življenje v normalne tirnice,
vendar se je na strani občin pojavilo mnogo vprašanj povezanih tudi z izvajanjem prevozov otrok v šolo in domov.
Občine so ali zmanjšale število vozil ali število voženj, s
tem pa so se odprla vprašanja pokrivanja izgub prihodka
prevozniku. S strani prevoznikov je že bilo izpostavljeno,
da prevozov ob veliko manjšem obsegu storitev ne morejo
izvajati za pogodbeno dogovorjeno ceno. Prav tako pa se
nekaterim občinam konec šolskega leta zaključuje razpisano obdobje izvajanja storitev, zato glede na situacijo
COVID-19 sploh ne vedo, kaj naj razpišejo. Cena prevoza
pa je seveda odvisna od števila potrebnih vozil in voznikov.
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter na
Ministrstvo za infrastrukturo smo zato naslovili prošnjo
za čimprejšnje posredovanje pojasnil, kdo bo prevozniku
kril izgube oz. kako naj občine postopajo.
Odgovor ministrstva je na voljo TU.
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številka 1002-474/2020/2 z dne 28. 4. 2020 menimo,
da učitelji niso upravičeni do tega dodatka. Občine ta
pojasnila razumejo različno in nekatere bodo ta dodatek
izplačale, druge ne. To pa pomeni, da so učitelji v isti
situaciji različno obravnavani.
Glede na navedeno smo zaprosili za natančno in nedvoumno pojasnilo kako naj občine enotno postopajo.

Združenja so ustanovljena zaradi občin in predstavniki
občin so župani, ki so neposredno izvoljeni s strani volivcev. S tem, ko se županjam in županom želi odreči
pravico delovanja v interesnih združenjih, se želi posredno
zmanjšati tudi glas združenj.

POBUDA ZA SODELOVANJE
V STRATEŠKEM SVETU ZA
DEBIROKRATIZACIJO

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
UREDBE O POSEGIH V OKOLJE, ZA
KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO
VPLIVOV NA OKOLJE

Na Kabinet predsednika Vlade RS smo poslali predlog,
da Strateški svet za debirokratizacijo obravnava predloge
združenja, ki niso bili upoštevani pri oblikovanju tretjega
protikorona paketa in jih smiselno umesti v nadaljnje
spremembe zakonov.
Prav tako smo na Združenju občin Slovenije prepričani, da
bi lahko k uspešnosti delovanja Sveta veliko prispevale tudi
občine in interesna združenja. Predlagali smo, da se znotraj
Sveta oblikuje strokovna skupina za lokalno samoupravo, k
delovanju katere naj se povabi tudi predstavnike interesnih
združenj. Ti pa bi skupaj z ostalimi člani Sveta pripravili
ustrezne spremembe zakonodaje.

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in
prostor poslalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju:
Uredba), ki je bila 18. 5. 2020 objavljena na spletnem
portalu eDemokracija.
Najprej smo opozorili, da so določila Uredbe nejasna.
Menimo, da bo zaradi tega in še dodatno zaradi predlaganih sprememb, Uredba težko berljiva in razložljiva.
Menimo, da lahko pride do izpuščanja presoje posegov v
okolje za pomembne posege, ki bi lahko negativno vplivali
na okolje.
Med drugim smo opozorili, da bi dograditve distribucijskih vodov ali cevovodov, ki ne dosegajo praga, morale
biti vključene v spremembo posega v okolje in moral bi se
izvesti predhoden postopek, zaradi tega ker lahko deli teh
cevovodov potekajo po zavarovanih območjih in je glede
na to potrebno preveriti vpliv posega.
V primeru če gre za spremembo nevarnih odpadkov je prav
tako nujno potrebno preveriti možen vpliv spremembe
vrste nevarnega odpadka na okolje, saj je od narave nevarne
snovi odvisno, kako velik vpliv ima na okolje oziroma
zdravje ljudi.
Prav tako bi predhodni postopki morali biti izvedeni tudi
za tisti poseg, ki je funkcionalno in prostorsko povezan
z drugimi že izvedenimi posegi, saj lahko povečanje oziroma seštevanje posegov pomeni večji vpliv na okolje in
je potrebno to predvideti
Vsekakor pa bi se začeti predhodni postopki morali
zaključiti skladno s sedaj veljavno, z namenom, da se ne

IZPLAČILO DODATKA ZA NEVARNOST
IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU
EPIDEMIJE
Nan MIZŠ smo poslali dopis z vprašanjem, glede izplačila
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo.
Občine namreč opozarjajo, da so zadeve okrog izplačila
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo dokaj nejasne, zato
prosimo za pojasnilo »ali so osnovnošolski učitelji upravičeni
do tega dodatka, čeprav vemo, da niso bili nadpovprečno
izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja
epidemije oziroma zaradi obvladovanja epidemije niso bili
prekomerno obremenjeni.«
Skladno z dopisom št. 0100-267/2020/1, ki so ga občine
4. 5. 2020 prejele s strani Ministrstva za javno upravo
in s katerim se razveljavlja oziroma nadomešča pojasnilo
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zaščite, ki je bil 7. 5. 2020 objavljen na spletnem portalu
eDemokracija.
Predlagali smo, da stroške usposabljanja krije Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ta bo izbrala izvajalce zato smo predlagali, da tudi krije direktne
stroške usposabljanja. Vse ostale stroške pa pokrijejo tisti
državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, zavodi
in druge organizacije, ki so kandidate za voznike prijavile
na usposabljanje.

spregleda kakšen poseg, ki bi lahko pomembno poslabšal
stanje okolja.

PRIPOMBE NA OSNUTEK ZAKONA O
UČINKOVITI RABI ENERGIJE
Na Ministrstvo za infrastrukturo smo poslali pripombe k
osnutku Zakona o učinkoviti rabi energije, ki je bil 3. 4.
2020 objavljen na spletnem portalu eDemokracija
Na začetku smo opozorili, da pri pregledu osnutka Zakona
o učinkoviti rabi energije nismo zasledili prikaza finančnih
posledic njegove uveljavitve, zato pripravljavca naprošamo
za posredovanje le-teh.
2. odstavek 16. člena določa, da osebe javnega prava
določijo osebo, ki je odgovorna za upravljanje z energijo in
njene naloge. 3. odstavek 16. člena pa opredeljuje možnost,
da oseba javnega prava za opravljanje vseh ali posameznih
nalog osebe odgovorne za upravljanje z energijo poverijo
tudi zunanjim izvajalcem, v kolikor tega ne morejo zagotoviti s svojimi zaposlenimi.
Menimo, da gre za dodatno nalogo občin, ki pomeni
tudi dodatno finančno breme. Predlagamo, da se naloga
ali prenese na državo ali pa se za to občinam zagotovijo
ustrezna proračunska sredstva. Občine dodatnih finančnih
bremen ne bodo zmogle. Prav tako pa za zaposlene na
občinskih upravah, sploh v manjših občinah, predstavlja
dodatno delovno obremenitev.
Prav tako je v manjših občinah je pričakovati manjši obseg
energetskega svetovanja, zato menimo, da je smiselno, da
se mreža svetovalnih pisarn organizira in financira le na
nivoju države in ne tudi na nivoju lokalnih skupnosti.

IMENOVANJE V ODBOR ZA
SPREMLJANJE OPERATIVNEGA
PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU
2014–2020
Združenje občin Slovenije je v Odbor za spremljanje
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za člana imenovalo
predsednika ZOS, Roberta Smrdelja.

IMENOVANJE ČLANA ZOS V NOVO
VLADNO POGAJALSKO SKUPINO ZA
POGAJANJA / USKLAJEVANJA GLEDE
PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA
Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI
JAVNEGA SEKTORJA
Na poziv Ministrstva za javno upravo smo v novo vladno
pogajalsko skupino za pogajanja/usklajevanja glede plač in
drugih stroškov dela z reprezentativnimi sindikati javnega
sektorja za člana Združenja občin Slovenije imenovali
Janeza Pirca, direktorja OU Občine Trebnje in Matejo
Eržen, svetovalko Združenja občin Slovenije.

PREDLOG PRAVILNIKA O
USPOSABLJANJU ZA VOŽNJO
MANJŠIH GASILSKIH VOZIL, VOZIL
POLICIJE, REŠEVALNIH VOZIL IN
INTERVENCIJSKIH VOZIL CIVILNE
ZAŠČITE
Združenje občin Slovenije je na Upravo RS za zaščito in
reševanje posredovalo pripombe na predlog Pravilnika
o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil
policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne
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7

VPRAŠANJA OBČIN

8 SEJE VLADE RS
REDNE SEJE VLADE RS

DODATEK ZA NEPOKLICNE ŽUPANE
16. REDNA SEJA VLADE RS

Vprašanje:
»Vam je kaj več znanega ali so nepoklicni župani
(ki na občinah niso zaposleni) upravičeni do dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP.

Vlada RS je na svoji 16. redni seji sprejela Uredbo o
izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi
dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo. Vlada sprejela nov Odlok o omejitvah
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji ter Odlok o prenehanju veljavnosti
Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih
stavb. Prav tako pa je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja, Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ter Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga
in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in
pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in
vozil v Republiki Sloveniji.

Odgovor:
»Do dodatka so po našem mnenju upravičeni uslužbenci in
funkcionarji, ki imajo sklenjeno delovno razmerje. Saj je
dodatek vezan na opravljene ure. Aprofesionalni funkcionarji
v celotni državi dodatka ne morejo dobiti.«

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po
Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 ureja podrobnejša vsebinska in
postopkovna pravila, ki se nanašajo predvsem na ravnanja
SID banke, ki jo država med drugim pooblašča da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi
z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh
potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter
da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po
tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit.
Posli unovčevanja poroštev predstavljajo zlasti prejem in
pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled
zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev
zneska za izplačilo in posredovanje zahtevka ministrstvu
za finance, v izplačilo poroštva. Predvideno je, da se višina
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Z odlokom se ohranja minimalni obratovalni čas prodajaln z živili, in sicer od najmanj 8. ure do vsaj 18. ure,
kar ne velja za mikro in majhne družbe ter srednje in
velike družbe, katerih obratovalni čas na dan pred 12.
marcem 2020 ni bil daljši od 10 ur. Ti lahko obratovalni
čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo, pri čemer
upoštevajo, da so prodajalne, razen bencinskih servisov in
lekarn ob nedeljah in dela prostih dnevih, zaprte.

nadomestila SID banki za izvajanje teh poslov podrobneje
uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko,
pri čemer se bo sledilo javnofinančnim načelom gospodarnosti in učinkovitosti.

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo med drugim na
podlagi Začasnega okvirja Evropske komisije za ukrepe
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu
COVID- 19 podrobneje določa pravila, ki veljajo za
poroštvo Republike Slovenije.
Določa se rok, do katerega se šteje, da Republika Slovenija
prevzema poroštveno obveznost, to je, najkasneje do 31.
decembra 2020, rok, do katerega se kreditojemalec ne sme
šteti za podjetje v težavah in rok, do katerega velja poroštvo
Republike Slovenije. Določata se tudi pogoja, ob izpolnitvi
katerih se poroštvo Republike Slovenije šteje za dopustno.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
obveznem razkuževanju večstanovanjskih
stavb
Vlada je vsem upravnikom večstanovanjskih stavb, s sprejetjem odloka naložila tudi, da zagotovijo redno čiščenje
skupnih prostorov večstanovanjskih stavb.
Na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ukrep razkuževanja ni
več potreben, kljub temu pa je potrebno redno čiščenje
skupnih prostorov večstanovanjskih stavb. Priporočila v
zvezi s tem pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje
in jih objavi na svoji spletni strani.
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
S predlaganim odlokom se na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na novo določijo subjekti prepovedi
združevanja. Vlada Republike Slovenije je s sklepom 29.
aprila sprejela terminski načrt sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19. Sklep določa tudi sprostitev
ukrepov v vzgoji in izobraževanju, in sicer postopoma. V
zavodih kjer je prepoved zbiranja še določena, pa so z
Odlokom opredeljene nekatere izjeme.
Prepoved zbiranja ne velja za učenke in učence 1. do 3.
razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom ter za tiste učence od 4. do 8. razreda za katere je
organiziran dopolnilni pouk, za učenke in učence 9. razreda
osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
ter za dijakinje in dijake zaključnih letnikov srednje šole
ter za posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020
opravljali maturo ali zaključni izpit ter dijake od 1. do 3.
letnika, ki imajo pravico do dodatne strokovne pomoči.
Predviden je tudi začetek uporabe odloka in sicer z 18.
majem 2020, z nekaterimi izjemami. Učenci 9. razreda,
na primer, se bodo v šolo lahko vrnili 25. maja 2020.

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji
Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v
Sloveniji se umirja, zato s sprejetjem Odloka o omejitvah
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji preneha veljati Odlok o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20,
58/20 in 59/20) in se tako ponovno omogoči opravljanje
vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom razen nekateri storitev na področju
turizma.
Tako ostane prepovedano ponujanje naslednjih storitev:
• nastanitvenih obratov nad 30 sob,
• nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega
zdravljenja,
• wellness in fitness centrov,
• bazenov in vodnih aktivnosti,
• diskotek in nočnih klubov.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih pogojih za izvajanje športne
dejavnosti
S spremembo odloka se odpravlja prepoved procesa športne
vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojnoizobraževalnih zavodov.

študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter
javnega naročanja.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev neposredno potrošnikom
šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam
s področja voznikov in vozil v Republiki
Sloveniji
Odlok med drugim določa, da se z 18. majem omogočijo
nekatere dejavnosti, ki jih opravljajo avtošole.
Določa se tudi, da se veljavnost vozniških dovoljenj, ki
zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca 2020
do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020, ter da
se veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi
prepovedi potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020,
podaljša do 30. junija 2020.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Vlada RS je na svoji 18. redni seji izdala Odlok o
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja, Odlok o spremembi Odloka o
začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih
in mestih v Republiki Sloveniji ter Sklep o dopolnitvi
seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko
Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije. Vlada RS je izdala tudi
Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji ter potrdila odgovora na poslanski vprašanji v
zvezi z zagotavljanjem podpore slovenskim (obmejnim)
občinam pri soočanju z aktualnimi izzivi in v zvezi
z izplačilom dodatka za delo v času epidemije virusa
COVID-19 zaposlenim v javnih zavodih s področja
zdravstva in socialnega varstva.

18. REDNA SEJA VLADE RS

17. REDNA SEJA VLADE RS

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
Z odlokom je določena postopna sprostitev ukrepov v
vzgoji in izobraževanju, in sicer tako, da ni več določena
prepoved zbiranja ljudi v osnovnih šolah in osnovnih šolah
s prilagojenim programom. Izjema sta 1. in 2. junij, ko
se začasno prepoveduje tudi zbiranje učencev 6., 7. in
8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim
programom. To pomeni, da gredo 1. junija v šole tudi
četrtošolci in petošolci, 3. junija pa še vsi ostali.

Vlada RS je na svoji 17.redni seji določila besedilo
predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za
državljane in gospodarstvo, se seznanila z informacijo
o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo ter določila besedilo zakona o poroštvu
Slovenije za instrument SURE.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije
bolezni COVID-19 za državljane in
gospodarstvo (#PKP3)
Vlada je zaključila z obravnavo predloga Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo.
Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in
odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva,
kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni
omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in
mestih v Republiki Sloveniji
S spremembo se sprošča začasna omejitev zbiranja na
javnem kraju. In sicer bo s 1. junijem, ko začne veljati
sprememba odloka, na javnih krajih dovoljeno zbiranje do
200 oseb. Pri tem pa bo še vedno treba spoštovati varnostne
ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

15

Maj 2020
Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih
osebe vstopajo v Republiko Slovenijo
v skladu z drugim odstavkom 9. člena
Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji
meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije
Po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega
inštituta za javno zdravje in glede na dogovor med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Madžarske o
pogojih prehajanja državne meje državljanov Slovenije in
Madžarske je vlada odločila, da na seznam držav uvrsti tudi
Madžarsko. To pomeni, da lahko brez omejitev v Slovenijo
vstopajo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na
Madžarskem in jim karantena ne bo odrejena.
Sklep je začel veljati 28. 5. 2020 ob 15. uri.

2021 je za leto 2020 določil povprečnino v višini 589,11
EUR. Ta znesek je enak izračunanim povprečnim stroškom
za financiranje obveznih občinskih nalog zadnjih štirih let.
Glede na porast povprečnih stroškov občin v letu 2018,
v primerjavi s prejšnjimi leti in predvidenimi višjimi
stroški, so reprezentativna združenja občin zahtevala dvig
povprečnine za leto 2020 in s tem zagotovitev več sredstev
občinam za izvajanje zakonsko določenih nalog. Zakon o
zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev
posledic epidemije COVID-19 določa dvig povprečnine
na 623,96 EUR kar pomeni, da bodo občine za leto 2020
prejele 73.056.127 EUR več sredstev za izvajanje zakonsko
določenih nalog.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

DOPISNE SEJE VLADE RS

36. DOPISNA SEJA VLADE RS

Odlok o spremembah Odloka o omejitvah
ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji
S spremembo odloka se tako odpravi prepoved opravljanja
storitev na področju turističnih dejavnosti, in sicer za:
• nastanitvene obrate nad 30 sob,
• nastanitvene obrate za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
• wellness in fitnes centre,
• bazene, vodne aktivnosti.
Še vedno pa se ohrani začasna prepoved ponujanja storitev
diskotek in nočnih klubov.

Vlada RS je na svoji 36. dopisni seji podaljšala veljavnost
ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih krajih, sprejela Odlok o
začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega
zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih
s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vlada RS je sprejela
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za
leto 2020 ter sprejela razporeditev pravic porabe za namen povračila izplačanih nadomestil plač. Prav tako pa
je Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag.
Bojane Muršič v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne
pogodbe za javni sektor Vlada RS sprejela odgovor
na poslansko vprašanje v zvezi z nespoštovanjem
Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi
z zagotavljanjem podpore slovenskim
(obmejnim) občinam pri soočanju z
aktualnimi izzivi
Vlada v zvezi z dodatnimi finančnimi ukrepi najprej pojasnjuje, da je Zakon o financiranju občin ZFO-1 sistemski
zakon, ki za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede
na njihovo raznolikost, ureja enak sistem financiranja.
Občine tako od države prejemajo sredstva za financiranje
obveznih nalog, ki so jih dolžne izvajati na podlagi veljavnih predpisov.
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje teh nalog. Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in

Podaljšanje veljavnost ukrepov v odloku o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih krajih
Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno o utemeljenosti
prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v
Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi še naprej
uporabljajo.
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Omejitev zbiranja je glede na oceno Strokovne skupine
za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri
Ministrstvu za zdravje dokazano učinkovit ukrep. O postopnem načinu sproščanja omejitve druženja bo strokovna
skupina odločala na enem od naslednjih sestankov glede
na epidemiološko situacijo.
Na podlagi 6. člena odloka vlada sicer vsakih sedem
dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob
upoštevanju strokovne ocene odloča, ali se ti ukrepi uporabljajo še naprej ali pa jih je treba spremeniti oziroma
odpraviti. Vlada o tem obvešča Državni zbor in javnost.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

39. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 39. dopisni seji sprejela prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna
za leto 2020 in delno spremenila sklep o začasnem
zadržanju izvrševanja letošnjega proračuna, ki ga
je sprejela 13. marca 2020. Vlada RS se je seznanila
z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti
alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov
in z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo
s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom
na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in
2019.
Sprememba programa financiranja državnega proračuna za
leto 2020 V spremembo programa financiranja državnega
proračuna za leto 2020 se vključuje tudi zadolževanje
Republike Slovenije za namen financiranja omilitve
posledic epidemije COVID-19, kar omogoča Zakon o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021.
Največji obseg dodatne zadolžitve za namen financiranja
omilitve posledic epidemije COVID-19 ne sme presegati razlike med izdatki, ki so bili načrtovani v sprejetem
državnem proračunu, in najvišjim obsegom izdatkov za
državni proračun, ki ga je Državni zbor določil s sprejemom spremembe okvira za državni proračun za leto 2020.
Skladno s spremembo Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za leto 2020 se namreč najvišji
dovoljeni obseg izdatkov za državni proračun za leto 2020
zvišuje za 2,08 milijarde evrov, kar obenem predstavlja
tudi največji obseg dodatne zadolžitve v letošnjem letu.
Glede na to, da vsakokratni program financiranja temelji
na sprejetem državnem proračunu, tokratna sprememba
programa financiranja odraža zgolj vključitev možnosti
novega zadolževanja za namen omilitev posledic epidemije
COVID-19, pri čemer ostali deli programa financiranja
ostajajo nespremenjeni.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

37. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 37. dopisni seji izdala Odlok o
prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na
področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19 in Odlok o začasni
prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Izdan
je bil tudi Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih.
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19. S tem vlada ponovno
uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Ti pogoji so določeni
v Odredbi o začasnih ukrepih na področju opravljanja
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19. Tako odlok kot odredba sta začela
veljati 9. maja 2020.
Odredba določa, da je zdravstvena obravnava na vseh treh
ravneh – primarni, sekundarni in terciarni – zagotovljena
le osebam, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo
in ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal. Vse ostale
osebe se obravnava v skladu s priporočili in navodili za
izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki veljajo v času epidemije
COVID-19. Izvajalci zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju storitev upoštevati priporočila
za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, in mnenja
razširjenih strokovnih kolegijev za posamezna zdravstvena
in zobozdravstvena področja.
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40. DOPISNA SEJA VLADE RS

podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje
kot dnevni delovni migranti,
• čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s
podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje
kot tedenski delovni migranti,• osebe, ki so dvolastniki
ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na
obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijskopoljedelska dela,
• osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem
pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji
državi na dan prehoda meje,
• osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo
in izobraževanje v sosednjih državah ali Republiki
Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter
njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo
in se vračajo čez mejo v istem dnevu.
Prvi odstavek 9. člena odloka sicer določa pogoje vstopa
v Republiko Slovenijo osebi, ki ima stalno ali začasno
prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih
državah schengenskega območja ter ni zapustila Evropske
unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni.
Kot določa četrti odstavek 9. člena odloka, se pogoji vstopa
za te osebe (razen za državljane Republike Slovenije in tujce
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji) uveljavljajo
postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih
državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih
dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami
Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v
okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če
bo ta dosežen hitreje.
Vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih
osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, seznam in njegove
spremembe pa se ažurno objavljajo na spletnih straneh
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za
zunanje zadeve. Na podlagi ocene Nacionalnega inštituta
za javno zdravje o epidemiološki situaciji in obvestila
Ministrstva za notranje zadeve o doseženih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko vlada s sklepom
seznam dopolni.

Vlada RS je na svoji 40. dopisni seji sprejela Odlok
o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12.
marca 2020. Sprejela je tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja
COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in
na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike
Slovenije.
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12.
marca 2020 Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja
virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno ostaja
nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob
strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni
in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi
ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri
epidemiji COVID-19.
NIJZ v svoji oceni izpostavlja, da so med ukrepi, namenjenimi omejitvi širjenja okužbe, še posebno pomembni
testiranje obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov,
karantena za visoko rizične tesne kontakte, higiena rok
in kašlja ter spoštovanje fizične distance. Sodelovanje in
odgovorno ravnanje prebivalstva pri upoštevanju ukrepov
ter skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti sta omogočila
omejitev širjenja bolezni. Poleg tega je tudi v bodoče
potrebna usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot
ukrep za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

44. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 44. dopisni seji sprejela Odlok
o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s
preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na
notranjih mejah Republike Slovenije.
Vlada tudi soglaša, da obstoječi dogovori s sosednjimi
državami, ki omogočajo prehajanje meje, ostanejo v veljavi
do sklenitve novih tehničnih dogovorov. Ti veljajo za:
• čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s

46. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada Republike Slovenije je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe po
Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi
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Vlada izdala uredbo o metodologiji za
ocenjevanje škode v povezavi z državno
pomočjo za velika podjetja
Vlada je na izdala Uredbo o metodologiji za ocenjevanje
škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz
točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
S predlagano uredbo se velikim podjetjem daje možnost,
da prejmejo pomoč nad 800.000 evrov, če dokažejo škodo
zaradi epidemije v višjem obsegu. ZIUZEOP v 20.a členu
opredeljuje pogoje za dodelitev državne pomoči, ki so
potrebni zaradi zagotovitve skladnosti izvajanja zakona s
pravili o državnih pomočeh, in sicer z Začasnim okvirom
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-19.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

in drugimi javnopravnimi zadevami(ZZUSUDJZ)za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19), sklenila je o Prerazporeditvi sredstev
splošne proračunske rezervacije za raziskovalno-razvojno dejavnost ter za javne in zasebne vrtce, izdala uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v povezavi z
državno pomočjo za velika podjetja, sprejela je odgovor
glede razveljavitve Zakona o interventnem odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave.

Prenehali so razlogi za začasne ukrepe
v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2
(COVID-19)
ZZUSUDJZ je bil uveljavljen, da se v sodnih, upravnih in
drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih prepreči
širjenje virusne okužbe, da se na tak način zavaruje zdravje
in življenje ljudi zaradi virusne okužbe, zagotovi delovanje
posameznih državnih organov, organov samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter zavarovanje pravic in obveznosti. V II. poglavju je zakon
določil začasne ukrepe v upravnih in drugih javnopravnih
zadevah, s ciljem da se onemogoči izvajanje procesnih dejanj, pri katerih bi prihajalo do stikov med uradno osebo
in udeleženci v postopku ali med udeleženci.

47. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 47.dopisni seji podaljšala ukrepe iz odloka
o začasni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in
mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi
oziroma omejitve uporabljajo še naprej.

Vlada podaljšala ukrepe iz odloka o začasni
omejitvi zbiranja
Vlada Republike Slovenije se je na seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o
utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi
zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki
Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi oziroma omejitve
uporabljajo še naprej. Vlada bo o tem obvestila Državni
zbor in javnost. Na podlagi 5. člena odloka vlada vsakih
sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob
upoštevanju strokovne ocene odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi
ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. Strokovna skupina bo nadaljnje sproščanje omejitev predlagala glede na
epidemiološke podatke za bolezen COVID-19 v Sloveniji
in tuje primerljive prakse.

Prerazporeditev sredstev splošne
proračunske rezervacije za raziskovalnorazvojno dejavnost ter za javne in zasebne
vrtce
Vlada je na dopisni seji sklenila prerazporediti sredstva
splošne proračunske rezervacije in sicer 200 tisoč evrov
za raziskovalno-razvojno dejavnost, dobrih 5 milijonov
evrov za pokrivanje izpada prihodka za javne vrtce zaradi
epidemije Covid-19, ter dobrih 248.000 evrov za isti namen zasebnim vrtcem. Zakon o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo predlaga razporeditev pravic
porabe. Tako zasebnim vrtcem v času epidemije pripadajo
proračunska sredstva v višini 85 odstotkov za posameznega
otroka. Hkrati zakon določa,da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni proračunski
uporabniki, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih
storitev, teh uporabnikom ne zaračunajo. Ta sredstva se
za čas trajanja epidemije krijejo in državnega proračuna.

Vlada razporedila proračunska sredstva
Vlada je na podlagi 39. člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
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gospodarstvo (ZIUZEOP) določa izplačilo enkratnega
solidarnostnega dodatka za upokojence zaradi izboljšanja
socialne varnosti prejemnikov nizkih pokojnin. Sredstva za
ta dodatek, ki je bil izplačan ob izplačilu pokojnine za april,
zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna,
zato Ministrstvo za finance znotraj svojega finančnega
načrta prerazporeja sredstva v višini 66.442.660 evrov.

njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
Ministrstvu za zdravje razporedila sredstva iz splošne
proračunske rezervacije v višini 7.372.057,91 evra, za
namen plačila obveznosti Republike Slovenije Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jo določa iz 28. člena
ZIUZEOP. Plačilo obveznosti iz državnega proračuna se
izvrši deseti dan po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

50. DOPISNA SEJA VLADE RS

49. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 50. dopisni seji med drugim
sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon
o nalezljivih boleznih (ZBN), pri nalezljivi bolezni
COVID-19. Vlada RS je prerazporedila sredstva za
več namenov, med drugim za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter
za pokrivanje izpada prihodka za javne in zasebne vrtce.

Vlada RS je na svoji 49. dopisni seji med drugim izdala novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za
preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na
mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih
točkah na notranjih mejah Republike. Prav tako je
Vlada RS sklenila prerazporediti sredstva za več namenov - med drugim za enkratni solidarnostni dodatek
za upokojence, za prispevke za zdravstveno zavarovanje
odsotnih z dela in za dijaške domove.

Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon
o nalezljivih boleznih (ZBN), pri nalezljivi
bolezni COVID-19
Sklep predstavlja pravno podlago, da se bo lahko tudi
po 31. 5. 2020 sprejemalo splošne in posebne ukrepi
po Zakonu o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni
COVID-19. Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene
epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela
vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej
do njihove spremembe ali preklica. Obvezno ostaja tudi
nošenje zaščitnih mask.
Sprejeti sklep je temelj za vse ukrepe, ki jih je in jih bo
sprejela bodisi vlada bodisi minister, pristojen za zdravje, na
podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za nalezljivo bolezen
COVID-19.
Trenutne epidemiološke razmere ne predstavljajo epidemije nalezljive bolezni, še vedno pa obstoji nevarnost
širjenja nalezljive bolezni. Tretji odstavek 8. člena Zakona
o nalezljivih boleznih tako določa, da ima vlada pristojnost
uporabe ukrepov iz tega zakona, če se pojavi nevarnost
nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev.
Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za
zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19,
navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje
določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej
do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi ostajajo

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji
meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije
Z odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določijo ukrepi na zunanji
meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike
Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih
je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop
državnih meja Republike Slovenije. Odlok začne veljati
26. maja 2020. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha
veljati prejšnji Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov,
povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na
notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
68/20 in 71/20).
Prerazporeditev proračunskih sredstev
Vlada je na seji sklenila prerazporediti sredstva za več namenov - med drugim za enkratni solidarnostni dodatek
za upokojence, za prispevke za zdravstveno zavarovanje
odsotnih z dela in za dijaške domove.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
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odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče
v Sloveniji.
Ministrstvu za izobraževanje smo iz splošne proračunske
rezervacije prerazporedili še sredstva v višini 6450 evrov za
enkratni solidarnostni dodatek za 43 študentov višjih šol.

vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno
nošenje zaščitnih mask, in sicer:
• v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja
manjša od 1.5 metra,
• v javnih prevoznih sredstvih,
• pri osebah z respiratornimi obolenji,
• pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na
stopnjo izpostavljenosti,
• pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno
varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
• pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za
ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s
posebnimi potrebami.

Prerazporeditev sredstev za več namenov
Vlada je prerazporedila sredstva za več namenov, med
drugim za financiranje dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije ter za pokrivanje izpada
prihodka za javne in zasebne vrtce.
Iz splošne proračunske rezervacije smo razporedili sredstva
različnim proračunskim uporabnikom v skupni višini
31,57 milijona evrov, in sicer za financiranje dodatka za
nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po
Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP) ter dodatka za rizične razmere
po Kolektivni pogodbi za javni sektor.
Iz splošne proračunske rezervacije smo Ministrstvu za
izobraževanje znanost in šport razporedili sredstva v višini
2.807.924,97 evra, in sicer za pokrivanje izpada prihodka
za javne in zasebne vrtce. Na podlagi ZIUZEOP namreč
zasebnim vrtcem v času epidemije pripadajo sredstva iz
državnega proračuna v višini 85% za posameznega otroka.
Hkrati je v ZIUEZOP določeno, da državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni uporabniki
proračuna, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih
storitev, teh uporabnikom ne zaračunajo, vsi stroški
tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in
sredstva po ZIUZEOP, pa se krijejo iz državnega proračuna.
Ministrstvo za finance pa znotraj svojega finančnega načrta
prerazporeja sredstva v višini 86.407,42 evra. ZIUZEOP
namreč določa izplačilo enkratnega solidarnostnega
dodatka za prejemnike nizkih pokojnin in prejemnike
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši
delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma
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SEJE DRŽAVNEGA ZBORA
RS

pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. Amandma je sicer predvidel
različne pogoje za nevladne organizacije glede na njihovo
pravnoorganizacijsko obliko. Za društva bi tako veljalo,
da morajo imeti najmanj 50 aktivnih članov, zavod mora
imeti zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim
časom in sedmo stopnjo izobrazbe, ustanova pa najmanj
10.000 evrov premoženja. Koalicijske poslanske skupine
so amandma že na odboru dopolnile z izjemo, ki omogoča
nevladnim organizacijam, ki ne izpolnjujejo na novo predlaganih pogojev, da vseeno pridobijo ta status, če imajo
sklenjeno koncesijo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja
ali upravljanja z naravnimi viri, pogodbo o upravljanju
zavarovanih območij ali pa gre za organizacije, ki opravljajo
naloge zaščite, reševanja in pomoči.
Koalicijske stranke so pripravile še en amandma, ki
olajšuje dostop do statusa. Tako bodo morali imeti zavodi
namesto treh le še dve osebi s polnim delovnim časom, ki
imata najmanj šesto raven izobrazbe in dve leti delovnih
izkušenj s področja ohranjanja narave. Pri društvih pa so
črtali zahtevo, da velja le članarina, nakazana na bančni
račun organizacije, tako da bo lahko plačilo izvršeno in
evidentirano na kakršen koli knjigovodsko ustrezen način.

17. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
17. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 25. 9.
2020 do 27. 5. 2020. Poslanci pa so imeli na dnevnem
redu obravnavo sledečih predlogov zakonov - Predlog
zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem
parku (ZTNP-1B), Predlog zakona o spremembah
Zakona o ohranjanju narave (ZON-E), Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini
(ZT-1B).

Sprejeta zakona
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B)
Državni zbor je z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil
spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku
(TNP). S spremembo se spreminja višina in dodeljevanje
državne podpore razvojnim projektom in dejavnostim
parkovnih občin. V zakonu je namreč že od leta 2010 člen,
ki opredeljuje subvencije parkovnim občinam, a zaradi
zahtevnosti izvedbe ni bil nikoli realiziran.
Predlagatelji so zato predlagali, da se na novo definira način
dodeljevanja sredstev iz državnega proračuna občinam
v parku. Tem občinam naj bi vsako leto namenili 0,2
odstotka dohodnine, pobrane v državi, znesek pa bi si
župani razdelili glede na medsebojni sporazum. Poslanci
so podprli tudi dopolnili, ki določata namensko porabo
sredstev ter ustrezen nadzor nad to porabo.

Zakon primeren za nadaljnjo obravnavo
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B)
Državni zbor RS je s 65 glasovi za in 12 proti presodil,
da je predlog novele zakona o trgovini, ki predvideva nedeljsko zaprtje trgovin primeren za nadaljnjo obravnavo.
Slišati je bilo mnoge pozive k socialnemu dialogu, zato je
v nadaljevanju obravnave pričakovati usklajevanje med
socialnimi partnerji.
Predlagatelji so v predlogu novele povzeli poziv Sindikata
delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v poslanici pred
praznikom dela, naj trgovine ob nedeljah in na dela proste
dni ostanejo zaprte. Kot izjeme bi lahko bile v nedeljo še
naprej odprte prodajalne, ki ne merijo več kot 200 kvadratnih metrov in se nahajajo na območju bencinskih servisov,
letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic.
Cilj je vsem delavcem v trgovinah in v nekaterih povezanih
dejavnostih zagotoviti proste nedelje in proste dneve, ki so
po zakonu določeni kot dela prosti dnevi, poleg tega naj bi
uresničili voljo volivcev, ki so se na referendumu enkrat že
večinsko izrekli za to, da se trgovine ob nedeljah zaprejo.

Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju
narave (ZON-E)
Državni zbor je s 50 glasovi za in 30 proti potrdil spremembe zakona o ohranjanju narave, med katerimi je tudi
zviševanje zahtev za sodelovanje nevladnih organizacij v
upravnih in sodnih postopkih.
Spremembe zakona o ohranjanju narave je ministrstvo
za okolje v postopek poslalo z namenom uskladiti slovensko zakonodajo z evropskimi predpisi, a se je vanj prek
dopolnila dodal še namen zaostriti pogoje za nevladne
organizacije, ki delujejo v javnem interesu in imajo tako
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Interventni zakon za odpravo ovir pri
izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji investicij za
zagon gospodarstva COVID – 19 (IZOOPIZG)
Državni zbor RS je s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon,
s katerim bo vlada sprejela seznam pomembnih investicij,
ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj
bodo zaradi velikih multiplikativnih učinkov, ki jih ima
gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten
padec. Glavni cilj IZOOPIZG je odprava birokratskih
omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da so nekatere
vloge pri njih že blizu deset let.

Predlagatelji dodajajo, da se s predlogom zasleduje tudi
cilje osvoboditve od nepotrebnega dela, opuščanja spodbujanja nenehnega trošenja ter zagotavljanja priložnosti
za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje lastnih
potencialov in kakovostno socialno življenje.

38. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
29. 5. 2020 je potekala 38. izredna seja Državnega
zbora RS, na kateri so poslanke in poslanci sprejeli
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE), Interventni
zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji investicij za
zagon gospodarstva COVID – 19 (IZOOPIZG) ter
Zakon o poroštvu Republike Slovenije v evropskem
instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 (ZPEIPUTB).

Zakon o poroštvu Republike Slovenije v
evropskem instrumentu za začasno podporo
za ublažitev tveganj za brezposelnost
v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 (ZPEIPUTB)
Državni zbor RS je z 81 glasovi za in nobenim proti podprli
zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure. V mehanizmu bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil
za zaščito trga dela zaradi pandemije novega koronavirusa.
Državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Ješovnik
je spomnil, da je zakon vezan na evropski instrument Sure,
s pomočjo katerega bodo lahko države članice podpirale
sheme skrajšanega delovnega časa, čakanja na delo, zagotavljanja zdravja in varstva pri delu ter druge ukrepe za
zaščito delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih.
Sure bo državam članicam nudil posojila, ki bodo temeljila
na 25 milijardah evrov poroštev članic. Slovenija bo
skladno z danes sprejetim zakonom dala Evropski komisiji
poroštvo za obveznosti držav članic z naslova posojilnih
in poroštvenih pogodb do skupne višine 88,1 milijona
evrov. Instrument, v katerem Slovenija cilja na okoli 900
milijonov evrov posojil, ki bodo pomembna za financiranje
osrednjega ukrepa tretjega protikoronskega zakona, to je
subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, bo začel
delovati, ko bodo jamstva zagotovile vse države članice EU.
Je pa med poslanci največ zaskrbljenosti vzbudilo dejstvo,
da gre v instrumentu Sure za povratna sredstva, ki se bodo
štela v javni dolg.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic epidemije covid-19
(ZIUOOPE)
Državni zbor RS je z 51 glasovi za in 8 proti potrdil tretji
paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo
evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več delovnih mest,
turistični panogi bo država dodatno pomagala z izdajo
vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. K zagonu
gospodarstva po epidemiji naj bi prispevala tudi odprava
ovir pri izvedbi pomembnih investicij.
Prav tako pa zakon med drugim predvideva tudi višjo
stopnjo zadolževanja občin, in sicer iz 8% na 10%.
Sprememba je zelo pomembna za delovanje občin in tudi
za zagon ter dokončno izvedbo investicij. Slednje so v
časih, ko se gospodarstvo sooča s težavami in nedvomno
se bo tudi v prihodnjem letu, izjemnega pomena.
Spreminja se tudi 86.a člen Zakona o lokalni samoupravi,
ki opredeljuje delovanje združenj občin. Začasna veljavnost
spremembe ni ustrezna rešitev, saj je njen namen trajno
odpraviti navzkrižje določb Zakona o lokalni samoupravi
in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in hkrati
vzpostaviti pogoje, da bo delo interesnih združenj občin
potekalo nemoteno.
Prav tako pa se z zakonom podaljšuje veljavnost pogodb
za posebne linijske prevoze, in sicer do 1. 9. 2021.
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1.600 m2 novih prostorov za razvoj podjetništva. Cilj
investicije je vsaj 6 podprtih podjetij v roku dveh let od
zaključka operacije, vsaj 15 novo ustvarjenih delovnih mest
v podprtih podjetjih v roku dveh let od zaključka, zagon
in delovanje novih inovativnih podjetij ter možnost za
izobraževanje in usposabljanje ljudi. S tem se sledi cilju
večje zaposljivosti in gospodarskega razvoja na kočevskem,
kar je po epidemiji koronavirusa še toliko bolj ključnega
pomena.

PODPIS POGODBE ZA
REKONSTRUKCIJO LOKALNE CESTE
ŠMARJE - PLETERJE (2. FAZA)
V sredo, 27.5.2020, sta v prostorih Občine Šentjernej Jože
Simončič, župan Občine Šentjernej in Martin Gosenca,
predsednik uprave CGP d.d., podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Šmarje - Pleterje (2. faza).
Vrednost pogodbenih del znaša 179.797,60 evrov.
Sredstva ima Občina Šentjernej zagotovljena z veljavnim
proračunom. CGP d.d. Novo mesto bo z deli pričel
1.6.2020 in investicijo zaključil do 15.9.2020.
Za investicijo je bil izdelan projekt PZI »Rekonstrukcija
lokalne ceste LC 395 141, od križišča v Šmarju do križišča
za Pleterje«, ki ga je izdelalo podjetje Stia d.o.o. Glede na
projekt so bili za investicijo izdelani novelirani popisi s
predizmerami. Prvi del navedene ceste je bil urejen v letu
2016, v aktualnem naročilu pa bo odstranjen obstoječi
poškodovani nasip, izvedeni bodo temelji ter zgrajen nov
nasip, urejeno bo odvodnjavanje ter položen nov dvoslojni
asfalt. Obstoječe vozišče lokalne ceste Šmarje – Pleterje je
zelo slabo. Površina vozišča je lokalno razpokana s posameznimi širokimi in mrežastimi razpokami, obrabljena
in posedena. Z zaključeno investicijo se bo izboljšala prevoznost ceste, omogočeno bo lažje vzdrževanje navedenega
odseka, odpravilo se bo poplavljanje nižje ležečih objektov ob večjih padavinah ter izboljšala splošna prometna
varnost.

INVESTICIJE PROMETNE
INFRASTRUKTURE V OBČINI LOVRENC
NA POHORJU
V občini Lovrenc na Pohorju se je v preteklih mesecih
izvedlo več projektov, ki so izboljšali cestno infrastrukturo
in s tem kvaliteto življenja v kraju.
Prav tako se je v celoti obnovil most čez potok Slepnica
na lokalni cesti Slepnica – Lovrenc – Vuhreški most, ki so
ga močno poškodovali neurja in hudourniki. Uredila in
zavarovala sta se še brežina in dno potoka. Projekt je bil
financiran iz sredstev proračunske rezerve in proračuna
Občine Lovrenc na Pohorju.
Bistvenega pomena za kraj je bila prenova oziroma rekonstrukcija javne poti Cesta vstaje, katere cilj je bil izboljšati
prometne in varnostne razmere. Po celotni trasi so se uredili pločnik in parkirišča ter obnovila cestna razsvetljava.
Za projekt so bila iz državnega proračuna pridobljena
povratna in nepovratna sredstva, skoraj polovica stroškov
pa je bila krita iz občinskega proračuna.

V KOČEVJU SE GRADI NOVA STAVBA
PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA
Aprila se je v industrijski coni LIK pričela gradnja novega
podjetniškega inkubatorja Kočevje. Gradbena dela izvaja
na javnem naročilu izbrano podjetje Obnova Kočevje, s
katero je Občina Kočevje podpisala gradbeno pogodbo v
višini 1.5 milijonov evrov.
Projekt izgradnje je sofinanciran s strani države in EU iz
dogovora za razvoj regij, zaključek gradnje pa je predviden
še v letošnjem letu. Zaključena investicija bo ponudila
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soočamo s precejšnjimi izzivi zaradi zamud pri sprejemu
nacionalnih predpisov za uporabo Splošne uredbe o
varstvu podatkov in za prenos Direktive za organe kazenskega pregona, na kar že več kot tri leta opozarja tudi IP.
Slovenski zakonodajalec bo vsekakor moral poskrbeti, da
se Slovenija ne uvrsti na seznam tistih držav, ki nimajo ustrezno urejenih zakonskih pristojnosti nadzornega organa
za varstvo podatkov.
Dobra novica je, da v Sloveniji neodvisne nadzorne institucije, med katerimi je tudi Informacijski pooblaščenec,
uživajo izredno veliko zaupanje, višje od evropskega
povprečja, saj so prve, na katere bi se ljudje obrnili po pomoč
v primeru kršitev. To dokazuje raziskava Eurobarometer,
opravljena v letu 2019, ki Slovenijo tudi glede poznavanja
Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravic posameznikov
in zavedanja o obstoju državnega nadzornega organa uvršča
nad evropsko povprečje, v primerjavi s podatki iz leta 2015
pa se je ta delež celo precej povečal.
Na področju dostopa do informacij javnega značaja je bilo
število pritožbenih zadev v letu 2019 (540) na primerljivi
ravni kot v letu 2018. Od tega je 222 pritožb zoper molk
organa, pri čemer zlasti izstopajo organi državne uprave
(ministrstva in organi v sestavi) - zoper njih je bilo namreč
vloženih največ pritožb zaradi molka (kar 29 %). Gre za
zavezance, ki bi po 16 letih veljavnosti ZDIJZ vsekakor
morali biti sposobni vse zahteve obravnavati pravočasno
(v roku 20 delovnih dni). Od vseh prejetih pritožb zaradi
molka organa, so jih mediji vložili 26. Tudi v teh postopkih
je IP največ pritožb prejel zoper organe državne uprave (10
pritožb). IP je vodil 17 postopkov zoper poslovne subjekte
pod prevladujočim vplivom, kar predstavlja le 3 % vseh
pritožbenih zadev in ta številka z leti ne narašča.
Na področju varstva osebnih podatkov IP ob drugi
obletnici uporabe Splošne uredbe ugotavlja, da so
osrednji izzivi vseh povezani zlasti z vsebinskimi nejasnostmi glede hkratne veljavnosti ZVOP-1 in Splošne
uredbe, procesnimi nedorečenostmi glede vodenja upravnih postopkov reševanja pritožb posameznikov pri
uveljavljanju njihovih pravic ter odsotnostjo procesnih
določb za vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje
glob za ugotovljene kršitve. Ker torej Slovenija ni sprejela
nacionalnega zakona o varstvu osebnih podatkov, IP v
tem obdobju ni mogel izrekati sankcij za tiste kršitve, ki
so določene zgolj v členu 83 Splošne uredbe. Usklajenost
nacionalnih določb s Splošno uredbo pa je pomembna
zlasti zaradi usklajevanja praks v državah članicah EU v
primerih čezmejnega sodelovanja, ko neusklajenost lahko

LETNO POROČILO EVROPSKEGA
ODBORA ZA VARSTVO PODATKOV
Evropski odbor za varstvo podatkov je objavil svoje
poročilo za leto 2019. Cilj odbora je zagotavljanje skladnosti uporabe pravil za varstvo osebnih podatkov v EU.
V tem okviru je v lanskem letu sprejel:
• Smernice glede tolmačenja izvajanja pravice do pozabe
v primerih spletnih brskalnikov;
• Smernice glede vgrajenega in privzetega varstva
podatkov;
• Smernice o obdelavi osebnih podatkov v okviru sistemov videonadzora;
• Smernice glede tolmačenja pravne podlage po točki
b člena 6(1) Splošne uredbe v zvezi s pogodbami o
zagotavljanju spletnih storitev potrošnikom;
• Smernice o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje na podlagi Uredbe (EU) 2016/679.
V letu 2019 je odbor med drugim izdal tudi izjavo glede t.
i. FATCA zakona iz ZDA in negativnih vplivov na pravice
državljanov EU ter izjavo glede uporabe osebnih podatkov
v političnih kampanjah.
Letno poročilo je dostopno TU.

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC NA
DAN 2. OBLETNICE UPORABE GDPR
DRŽAVNEMU ZBORU POSREDOVAL
LETNO POROČILO ZA LETO 2019
Tako v Sloveniji kot širše družbena dogajanja v letu 2019
dokazujejo, kako pomembno je učinkovito varstvo pravice
dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih
podatkov. Analiza dela Informacijskega pooblaščenca (v
nadaljevanju IP) kaže, da na področju dostopa do informacij javnega značaja zlasti izstopa trend rasti pritožb
zaradi molka organa (delež teh pritožb znaša kar 44 %).
Na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti pa
smo v zadnjih dveh letih priča bistvenem porastu števila
prijav (974 v 2019) in števila pritožb (181 v 2019) v zvezi
z uveljavljanjem pravic posameznikov. Hkrati se še vedno
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pomeni resno procesno oviro. Na mednarodni ravni je IP
izvedel 148 postopkov čezmejnega sodelovanja po Splošni
uredbi, ko torej upravljavci čezmejno obdelujejo osebne
podatke.
Ker si večina zavezancev želi delovati skladno z zakoni,
jim je treba pri tem pomagati in jim ponuditi ustrezna
orodja, kot so mnenja, smernice, obrazci, infografike idr.
IP je zato leta 2019 tudi na področju varstva podatkov
nadaljeval okrepljeno delovanje za zagotavljanje skladnosti,
preventive in pomoči posameznikom. Svetoval je 3.284
posameznikom in pravnim osebam, in sicer je izdal 1.261
pisnih mnenj ter odgovoril na 2.023 telefonskih klicev.
Pomembna skupina sogovornikov IP so tudi pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov – slednjih je v Sloveniji
preko 2000. IP uspešno kandidira na razpisih Evropske
komisije za projekte iz programa REC (Rights, Equality
and Citizenship Programme), prav s ciljem dodatne krepitve vseh teh aktivnosti.
Letno poročilo je dostopno TU.

Uporaba portala je enostavna. Kmetje oz. ponudniki del se
registrirajo z elektronskim naslovom, vpišejo svoje podatke
in kontakt, za kakšno vrsto del iščejo potencialne delojemalce, dodajo pa lahko tudi kratek opis (npr. obdobje
del, pogoji dela oz. zaposlitve ipd.). Iskalci del pa lahko
pobrskajo po seznamu ponudnikov glede na kriterij vrste
dela ali glede na lokacijo, ki je prikazana na zemljevidu.
Portal je na voljo TU.

POZIV NA PONOVLJEN ČETRTI JAVNI
RAZPIS V OKVIRU POBUDE WiFi4EU
Evropska Komisija je objavila Poziv na ponovljen četrti
javni razpis v okviru pobude WiFi4EU, za pridobitev bona
za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi priključka na javnih
mestih.
Možnost za prijavo za pridobitev bona imajo vse občine,
ki so se predhodno registrirale. Do sedaj je registriranih
190 občin od 212, zato pozivamo, da se vse občine, ki še
niso registrirane, registrirajo na spletnem portalu: https://
wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

ZAČEL JE DELOVATI PORTAL
SEZONANAKMETIJI.SI

Informacija o javnem razpisu je objavljena TU.
Prijava za pridobitev bona za vse registrirane občine bo
možna po sistemu »kdor prvi pride, prvi melje«, in sicer:
od srede 3.6.2020 od 13:00 (po srednjeevropskem času
- CEST) do četrtka 4.6.2020 do 17:00 (po srednjeevropskem času - CEST).
Za dodatne informacije se lahko obrnete na mag. Jožeta
Vojković, MJU-01 400 33 78, joze.vojkovic(at)gov.si

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so
zagnali napovedani in težko pričakovani spletni portal
za posredovanje sezonskega dela v kmetijstvu. Portal je
praktična, enostavna in pregledna platforma, ki na enem
mestu združuje oziroma povezuje iskalce kot tudi ponudnike sezonskega dela v kmetijstvu. S tem se ministrstvo
umika iz svoje dosedanje posredniške vloge med ponudniki
in iskalci dela
V času epidemije z novim koronavirusom Covid-19 se
številni kmetje in kmetijska podjetja srečujejo s pomanjkanjem sezonske delovne sile za najrazličnejša opravila
v kmetijstvu, ki je običajno prišla iz drugih držav. Žal je
zaradi omejitev gibanja in prehajanja blaga ter ljudi med
državami trenutno to zelo oteženo, zato smo na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pred časom pozvali
k aktivnemu sodelovanju in pomoči, tako iskalce sezonskih
del kot na drugi strani iskalce dela. Čeprav je bil MKGP
zgolj posrednik med iskalci in ponudniki, smo bili nad
obojestranskim odzivom pozitivno presenečeni. Slednje
zlasti velja za iskalce del, ki so se nam v tem kritičnem
obdobju za kmetijstvo, ko je čas za pobiranje pridelka in
mnogih plodov, javili z vseh koncev države in praktično
vseh družbenih profilov.

OBVESTILO NOTARSKE ZBORNICE
– POTRDILA O NAMENSKI RABI
ZEMLJIŠČ
Na Združenje občin Slovenije smo prejeli obvestilo
Notarske zbornice Slovenije glede vročanja potrdil o namenski rabi notarjem v njihove varne elektronske predale.
Obvestilo NZS je na voljo TU, seznam varnih predalov za
vročanje pa si lahko ogledate TU.
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ZDRAVJE V OBČINI 2020 - KAJ KAŽEJO
NOVI PODATKI O NAŠEM ZDRAVJU?
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil
posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih
občinah. Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini
(obcine.nijz.si) v zavihku 2020. Z omogočanjem boljše
dostopnosti in dosegljivosti podatkov o zdravju na nivoju
lokalne skupnosti NIJZ spodbuja krepitev zdravja in
preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo.
Že peto leto zapored so na osnovi različnih podatkovnih
virov pripravljene kratke publikacije ter interaktivne
tematske karte za vsako slovensko občino. Zbrani kazalniki
omogočajo tudi primerjave za nazaj. Tako kot doslej, so
tudi v tokratni objavi pri posameznih kazalnikih vidne
velike razlike med občinami.
Celotno sporočilo je dosegljivo TU.

PRIMERNA PORABA OBČIN SPREMEMBA ZA LETO 2020
MINISTRSTVA ZA FINANCE o objavi spremenjenih
podatkov o izračunu primerne porabe občin, dohodnine
in finančne izravnave za leto 2020.
Več si lahko preberete TU.

IZTEKA SE PREHODNO OBDOBJE
POROČANJA PREMOŽENJSKEGA
STANJA
Konec maja se je izteklo prehodno obdobje poročanja
premoženjskega stanja zavezancev, ki bo od 1. junija 2020
mogoče le še na portalu eUprava.
Komisija za preprečevanje korupcije je s 1. januarjem 2020
prešla na nov način poročanja premoženjskega stanja zavezancev, in sicer je o premoženjskem stanju mogoče poročati
na portalu eUprava. Ker je šlo za veliko spremembo pri
načinu poročanja, je komisija omogočila prehodno obdobje, v katerem je mogoče poročati tako na nov način – na
eUpravi – kot na star način – na obrazcih, dostopnih na
spletni strani komisije, ki so jih zavezanci komisiji pošiljali
po pošti. Zaradi izrednih razmer ter omejenega poslovanja
upravnih enot in drugih izdajateljev digitalnih potrdil je
komisija nekoliko podaljšala prehodno obdobje, ki pa se z
normalizacijo razmer in poslovanja organov z 31. majem
2020 zaključuje.
V prehodnem obdobju je že pomemben del zavezancev
izkoristil možnost poročanja na eUpravi, kjer zavezanci
izpolnijo obrazec, ga z digitalnim potrdilom ali z mobilno
identiteto smsPASS podpišejo, ta pa je nato avtomatično
posredovan komisiji. S 1. junijem 2020 pa komisija
ukinja poročanje na obrazcih, dostopnih na spletni strani
komisije, tako da bo o premoženjskem stanju mogoče
poročati le še na portalu eUprave.
Za vse informacije in pomoč pri tem lahko zavezanci
komisiji pišejo na elektronski naslov anti.korupcija(at)
kpk-rs.si oziroma na komisijo pokličejo v času uradnih
ur za področje premoženjskega stanja (v torek in četrtek
med 9. in 12. uro) na telefonsko številko 01/400-5704.
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PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO WIFI
OMREŽIJ NA JAVNIH MESTIH

13 AKTUALNI JAVNI RAZPISI

V nadaljevanju vam pošiljamo obvestilo MJU, o
podaljšanem roku za izvedbo pogodbenih obveznosti
v zvezi z vzpostavitvijo Wi-Fi brezžičnega omrežja na
javnih mestih. Glede na nepredvidljive okoliščine se je
Evropska komisija odločila, da upravičencem WIFi4EU
podaljša čas namestitve, da bi lahko vsaka zadevna občina
zaključila svoje projekte.
Glede na krizo Coronavirusa, ki je prizadela občine in
regije po vsej Evropi, se je Izvajalska agencija za inovacije
in omrežja (INEA) v dogovoru z Evropsko komisijo
odločila ublažiti njen vpliv na razvoj omrežij WiFi4EU.
V teh težkih razmerah želijo podpreti občine, ki so bile do
sedaj uspešne na javnih razpisih, pri uveljavljanju bona.
Evropska komisija se je odločila podaljšati čas namestitve
upravičencem WiFi4EU na razpisu 1, 2 in 3, da bi lahko
vsaka zadevna občina zaključila svoje projekte. Začetno
18-mesečno obdobje izvajanja, odobreno za dokončanje
in razglasitev namestitve in delovanja omrežja WiFi4EU,
so podaljšali za dodatnih 8 mesecev.
V izjemnih okoliščinah verjamejo, da bo ta ukrep pomagal dokončati mreže WiF4EU, ki so v teku, kar bo
koristilo lokalnim skupnostim in državljanom po vsej
Evropi.
Več si lahko preberete TU.

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih
omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in
pomurski statistični regiji – 9. 6. 2020
2. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske
ponudnike –8. 9. 2020
3. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
(oznaka JOB_2020) –15. 6. 2020, 14. 9. 2020, 16.
11. 2020
4. Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije v letu 2020« - 9. 6. 2020
5. Spletna kontaktna točka za prednostne naložbe 4.4.
gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru
Dogovora za razvoj regije – 30. 9. 2020
6. Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
7. LIFE - 31. 12. 2020
8. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
9. Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021
10.3. javni razpis za aktivnosti Dela za odpravo škode
in obnovo gozdov iz PRP 2014-2020 - od 6. aprila
2020 do datuma zaprtja javnega razpisa

28

Maj 2020

14 EU NOVICE

Prijave za udeležence so odprte do 1. 6. 2020 in za
gostiteljske organizacije do 16. 6. 2020 na: https://
pioneers.climate-kic.org/apply-now

PIONEERS INTO PRACTICE 2020

PREDSEDNICA EVROPSKE KOMISIJE
PREDSTAVILA SVOJ NAČRT ZA
OKREVANJE GOSPODARSTVA PO
PANDEMIJI

EIT Climate-KIC program Pioneers into Practice je mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake
s področij, povezanih s podnebnimi spremembami.
Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij,
univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi
neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih
znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in
razvijanje novih produktov ter storitev za zmanjševanje
podnebnih sprememb.
Sestavljen je iz virtualne uvodne delavnice in zaključne
delavnice (v fizični ali virtualni obliki), e-learninga,
skupinskega projekta ter neobvezne strokovne izmenjave
('placementa') za 4–6 tednov pri gostiteljski organizaciji
(na lokaciji ali na daljavo).

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je
13. maja v Evropskem parlamentu predstavila svoj načrt za
okrevanje gospodarstva po pandemiji COVID-19. Načrt
za okrevanje, ki ga je predstavila, je sestavljen iz dveh delov,
in sicer iz večletnega finančnega okvira in instrumenta za
okrevanje, za katerega bi se Evropska komisija izposodila
sredstva na kapitalskih trgih s poroštvom držav članic. Ves
denar naj bi po besedah von der Leynove porabili za programe EU, in sicer v treh stebrih. Prvi steber bo namenjen
vsem državam članicam, da bodo po krizi lahko okrevale,
sanirale gospodarstvo in postale močnejše. Komisija bo
povečala sredstva za kohezijo, ki se bodo dodala običajnim
kohezijskim sredstvom v večletnem finančnem okviru,
dodelila pa se bodo na podlagi resnosti ekonomskih in
socialnih učinkov krize. Drugi steber bi bil za zagon
gospodarstva in zasebnih investicij (okrepitev investEU,
nov instrument za vlaganja v energetsko in farmacevtsko
neodvisnost EU, instrument za solventnost), tretji steber
pa bi bil namenjen za programe, po katerih se je pokazala
potreba v pandemiji, kot je program za raziskave Horizon
Europe. Von der Leynova je tudi napovedala vzpostavitev
programa posebnega programa za zdravje.

Udeleženci bodo prejeli sredstva v višini do 1.500,00
EUR v primeru prisotnosti na lokaciji v času praktične
izmenjave in fizični izvedbi zaključne delavnice; v primeru
izvedbe celotnega programa na daljavo prejmejo udeleženci
500,00 €.
Pogoji za prijavo:
• kot udeleženci se lahko prijavijo diplomanti z univerzitetno diplomo z relevantnih področij v povezavi
s podnebnimi spremembami in/ali nizkoogljičnim
gospodarstvom ALI diplomanti z drugih področij in
najmanj 2 leti delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) na relevantnih področjih
• kot gostiteljske organizacije se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna
področja in imajo možnost gostiti enega ali več
udeležencev za 4–6 tednov od septembra do sredine
novembra. Sodelovanje za gostiteljske organizacije
je brezplačno, lahko pa se odločijo tudi za plačljivo
prakso. Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz,
inštitutov, javne uprave.
Če ste pripravljeni razmišljati in delovati izven okvirjev
in si želite usvojiti nova znanja in izkušnje ter prispevati k
področju zmanjševanja podnebnih sprememb, je to pravi
program za vas!

REDNI SVEŽENJ ODLOČITEV O
POSTOPKIH ZOPER DRŽAVE ČLANICE
Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o
postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti
iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na
različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.
Ker v nekaterih primerih koronavirusna kriza vpliva tudi
na zmožnost uprav držav članic, da zagotavljajo izvajanje
prava EU, je Komisija danes odločila, da bodo države
članice lahko na vsak uradni opomin in obrazloženo
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mnenje, poslano v okviru tega svežnja kršitev, namesto v
običajnih dveh mesecih odgovorile v štirih mesecih.
Komisija je danes zaključila 70 zadev, pri katerih je z
zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da
postopka ni treba nadaljevati.
Komisija je Nemčiji, Avstriji in Sloveniji poslala uradni
opomin in jih pozvala k pravilnemu prenosu pravil EU
(Direktiva 2010/75/EU) o celovitem preprečevanju in
nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica
industrijskih dejavnosti, v nacionalno zakonodajo.
Slovenija nekaterih določb Direktive o industrijskih
emisijah ni pravilno prenesla. Države imajo za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti na voljo štiri meseca za odgovor, sicer jim Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje.
Komisija je Sloveniji poslala obrazloženo mnenje, v
katerem jo poziva, naj svoje prebivalstvo zavaruje pred
onesnaženostjo zraka in spoštuje zahteve iz Direktive
2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem
zraku za Evropo. Nacionalni sistem bi moral zagotavljati
zanesljivo merjenje onesnaženosti ter obveščanje javnosti in
poročanje o resnosti onesnaženosti zraka. Slovenija zlasti ni
zagotovila skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce (PM10)
na Celinskem območju in ni sprejela ustreznih ukrepov, da
bi bila obdobja prekoračitve čim krajša. Slovenija ima na
voljo štiri mesece za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču
Evropske unije.
Komisija je Nemčiji in Sloveniji poslala obrazloženo
mnenje in ju pozvala, naj zaključita prenos direktive o
varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj (Direktiva (EU) 2016/680).
Ta direktiva varuje temeljno pravico državljanov do varstva
podatkov, kadar organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj osebne podatke uporabljajo za
namene kazenskega pregona. Države članice so morale
Direktivo v nacionalno pravo prenesti do 6. maja 2018.
Komisija se je na podlagi obrazloženega mnenja z dne
24. januarja 2019 odločila, da Sloveniji pošlje dodatno
obrazloženo mnenje in jo pozove, naj zaključi prenos direktive. Za sprejem ustreznih ukrepov imata državi na voljo
štiri mesece, sicer se zadevi lahko predložita Sodišču EU.
Komisija je 10 državam članicam, med njimi tudi Sloveniji,
in Združenemu kraljestvu, poslala uradne opomine, naj
pravilno uporabljajo pravila o prometnih informacijah
glede varnosti v cestnem prometu (Delegirana uredba
(EU) 886/2013). Dostop do takšnih podatkov je ključnega
pomena za izboljšanje varnosti na evropskih cestah in

zagotavljanje informacijskih storitev za uporabnike cest. Ta
zakonodaja od držav članic zahteva, da dajo take podatke
na voljo za izmenjavo in ponovno uporabo prek enotnih
nacionalnih točk dostopa. Zadevne države imajo zdaj na
voljo štiri mesece, da se odzovejo na uradni opomin, sicer
se Komisija lahko odloči, da sprejme obrazloženo mnenje.
Komisija je 10 državam članicam, tudi Sloveniji, poslala
uradni opomin zaradi nepravilne uporabe pravil EU o
opravljanju storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (Delegirana uredba (EU)
2017/1926). Od držav članic se zahteva, da vzpostavijo
nacionalne točke dostopa, ki omogočajo dostopnost
večmodalnih potovalnih informacij, kar bo potnikom
omogočilo pregled vseh razpoložljivih možnosti potovanja,
pri čemer bodo izpostavljene najbolj trajnostne možnosti.
Tako bodo potniki bolje pripravljeni v primeru motenj, v
pomoč pa bodo tudi invalidnim potnikom ali potnikom
z zmanjšano mobilnostjo. Zadevne države imajo zdaj na
voljo štiri mesece, da se odzovejo na uradni opomin, sicer
se Komisija lahko odloči, da sprejme obrazloženo mnenje.
Komisija je sedmim državam članicam, med njimi tudi
Sloveniji, in Združenemu kraljestvu poslala uradni opomin
zaradi neobveščanja o varnih in varovanih parkiriščih. Te
države članice prek nacionalnih točk dostopa niso dale na
voljo digitalnih informacij, kot to zahteva Uredba (EU)
št. 885/2013. Vozniki tovornjakov v Evropi se pogosto
soočajo z nezadostnimi parkirnimi zmogljivostmi in informacijami o takih zmogljivostih, zato pogosto parkirajo
na nevarovanih območjih ali nevarnih mestih. Zadevne
države imajo zdaj na voljo štiri mesece, da se odzovejo na
uradni opomin, sicer se Komisija lahko odloči, da sprejme
obrazloženo mnenje.
Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin in jo pozvala
k celovitemu izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008, ki
med drugim od držav članic zahteva redno posodabljanje
nacionalne zakonodaje o varovanju v letalstvu. Slovenija
ni uradno posodobila svoje zakonodaje o varovanju v
letalstvu, zato ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev za
učinkovito zagotavljanje pravilnega izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu. Slovenija ima za odpravo pomislekov
Komisije na voljo štiri mesece, sicer se Komisija lahko
odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.
Komisija je Hrvaški, Sloveniji in Španiji poslala uradni
opomin, ker niso pravilno prenesle nekaterih določb
pravil EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega
območja (Direktiva 2012/34/EU). Države članice so bi
morale Direktivo v nacionalno zakonodajo prenesejo do
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16. junija 2015. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo
štiri mesece za odgovor, sicer se Komisija lahko odloči, da
jim pošlje obrazloženo mnenje.
Komisija je 11 državam članicam, tudi Sloveniji, poslala uradni opomin in jih pozvala k upoštevanju pravil
EU o opravljanju storitev podatkovnih zvez v zračnem
prometu (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 29/2009).
Zaradi odsotnosti opreme v nekaterih kontrolnih centrih
operaterji zrakoplovov ne morejo uporabljati storitev
podatkovnih zvez, za katere so se morali opremiti do 5.
februarja 2020. Zadevne države članice imajo za odpravo
pomislekov Komisije na voljo štiri mesece, sicer se Komisija
lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.
Evropska komisija se je odločila, da proti Avstriji sproži
postopek pred Sodiščem EU. Komisija meni, da avstrijska
zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov in davčnih
dobropisov ni v skladu s pravili EU in je diskriminatorna.
Avstrija je 1. januarja 2019 uvedla mehanizem indeksacije
zneska družinskih prejemkov ter davčnih dobropisov za
otroke in družine za državljane EU, ki delajo v Avstriji
in imajo otroke, ki živijo v tujini. Komisija ugotavlja, da
je tak mehanizem indeksacije v nasprotju z veljavnimi
pravili EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti in
prostem gibanju delavcev. Mehanizem je diskriminatoren,
ker nekateri mobilni delavci EU v Avstriji, ki polno prispevajo k avstrijskemu gospodarstvu, delovni sili in sistemu
socialne varnosti, dobivajo nižje prejemke kot tisti delavci,
katerih otroci živijo v Avstriji. Današnja predložitev zadeve Sodišču je zadnji korak v postopku za ugotavljanje
kršitev, ki se je začel januarja 2019, ko je Komisija Avstriji
poslala uradni opomin. Ker je bil odgovor Avstrije marca
2019 ocenjen kot nezadosten, ji je Komisija julija 2019
poslala obrazloženo mnenje. Po analizi odgovora Avstrije
iz oktobra 2019 je Komisija sklenila, da so njeni pomisleki
še vedno utemeljeni. Zato se je odločila, da proti Avstriji
sproži postopek pred Sodiščem EU.
Več informacij je na voljo TU.

Ta pomladanski sveženj evropskega semestra je bil preoblikovan in racionaliziran, da bi države članice usmerjal pri
izhodu iz krize. Ima dva glavna cilja: kratkoročno ublažitev
hudih negativnih socialno-ekonomskih posledic pandemije ter kratko- do srednjeročno doseganje trajnostne
in vključujoče rasti, ki bo olajšala zeleni prehod in digitalno
preobrazbo.
Komisija je na Slovenijo naslovila tri priporočila za leti
2020 in 2021:
• V prvem priporočilu Komisija Slovenijo poziva, naj v
skladu s splošno odstopno klavzulo Pakta za stabilnost
in rast sprejme vse potrebne ukrepe za učinkovit odziv
na epidemijo, ohranitev gospodarstva in podporo
okrevanju, ki bo sledilo. Če gospodarske razmere
to omogočajo, naj izvaja fiskalne politike, namenjene doseganju preudarnih srednjeročnih fiskalnih
položajev in zagotavljanju vzdržnosti dolga ob krepitvi
naložb. Slovenijo poziva tudi, naj zagotovi odpornost
zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe,
med drugim z zagotavljanjem zadostne oskrbe s
kritično medicinsko opremo in odpravo pomanjkanja
zdravstvenih delavcev.
• V okviru drugega priporočila Komisija Slovenijo
poziva, naj zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka in
socialno zaščito ter ublaži učinek krize na zaposlenost,
med drugim z okrepitvijo shem krajšega delovnega
časa in s prožnimi ureditvami dela. S temi ukrepi pa
bi bilo treba zagotoviti tudi ustrezno zaščito za delavce
z nestandardnimi oblikami zaposlitve.
• V tretjem priporočilu Komisija poziva, naj Slovenija
nadaljuje s hitrim izvajanjem ukrepov za zagotavljanje
likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom ter zmanjšanje upravnega bremena. Prednost bi
bilo treba dati zrelim javnim naložbenim projektom in
spodbujati zasebne naložbe v podporo gospodarskemu
okrevanju. Pri tem bi morale biti v ospredju naložbe
v zeleni in digitalni prehod, okoljsko infrastrukturo,
trajnostni promet, raziskave in inovacije ter uvajanje
omrežja 5G. Slovenija naj tudi spodbuja digitalne
zmogljivosti podjetij ter krepi digitalna znanja in
spretnosti, e-trgovino in e-zdravje.
Iz današnjega svežnja med drugim izhaja, da kljub pandemiji
ostaja pomembna v letni strategiji za trajnostno rast opisana
strategija za rast, ki temelji na spodbujanju konkurenčne
trajnostnosti za razvoj gospodarstva. Priporočila zajemajo
štiri razsežnosti konkurenčne trajnostnosti – stabilnost,

PRIPOROČILA GLEDE USKLAJENEGA
ODZIVA NA COVID-19
Evropska komisija je v okviru evropskega semestra objavila
predlog priporočil za posamezne države članice glede njihovih
gospodarskih politik za zagotovitev usklajenega odziva na
pandemijo koronavirusa. Osredotočajo se na največje izzive
zaradi pandemije in na ponoven zagon trajnostne rasti.
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pravičnost, okoljsko trajnostnost in konkurenčnost, s
posebnim poudarkom na zdravju.
Priporočila se nanašajo na področja, kot so naložbe v javno
zdravje in odpornost zdravstvenega sektorja, ohranjanje delovnih mest z dohodkovno podporo prizadetim delavcem,
vlaganje v ljudi in znanja, podpiranje podjetniškega sektorja
ter ukrepanje proti agresivnemu davčnemu načrtovanju in
pranju denarja. Okrevanje in naložbe morajo iti z roko v
roki, da bo mogoče preoblikovati gospodarstvo EU, ki se
sooča z digitalnim in zelenim prehodom.
Celotno sporočilo je na voljo TU.
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