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UVOD

Po mesecu dni poletnega premora, smo za vas pripravili obširnejšo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.
Podpisan je dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022. Ta bo v letu 2021 znašala 628,20€, za leto 2022 pa
je kot izhodišče določen znesek 628,20€.
Podpisan pa je bil še en sporazum, in sicer je ZOS z Ministrstvom za obrambo podpisal sporazum o sodelovanju in
podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih
evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in
programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU), katerega je v imenu Združenja občin Slovenije
podpisal predsednik Robert Smrdelj.
Zaradi razmer povezanih s koronavirusom COVID-19 in skladno s priporočili pristojnih, smo na Združenju občin
Slovenije pristopili k izvajanju dopisnih sej delovnih teles. Tako smo izvedli dve dopisni seji Predsedstva Združenja
občin Slovenijie. Na tretji dopisni seji so člani potrjevali predlog Sporazuma o skupnem sodelovanju in podpori
projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske
kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe
instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU). Na četrti seji pa so člani predsedstva odločali o podpisu
Dogovora o višini povprečnine za leti 2021 in 2022.
Člani Odbora za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo so obravnavali predlog Gradbenega
zakona. Pripombe in stališča k predlogu zakona, smo tudi že posredovali Ministrstvu za okolje in prostor. Članice
Odbora za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti pa so obravnavale predlog
Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v javni obravnavi do 5. oktobra 2020. Na Združenju občin Slovenije predloge
in pripombe občin sprejemamo do 2. oktobra 2020.
V avgustu in septembru se je zvrstilo kar nekaj pomembnih sestankov in srečanj. Tako so se predstavniki Vlade RS na
Brdu pri Kranju sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do leta 2030 prek
treh različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih posebej veselita obljubljena debirokratizacija
in boljša komunikacija, pa so izpostavili konkretne težave pri pripravi projektov.
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal informativni sestanek, na katerem je bila predstavljena
vsebina osnutka predloga novega Zakona o gostinstvu. Sestanka se je s strani Odbora ZOS za turizem udeležila
gospa Majda Gazvoda.
Strateški svet za debirokratizacijo, v kateri sodeluje tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, je
za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, ki so usmerjeni v
poenostavitev poslovanja in v nekaterih primerih nižje davke.
28. septembra 2020 je potekala 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, na dnevnem redu katere je
bila priprava proračuna RS za prihodnji dve leti in z njim povprečnina, razprava o predlogu Zakona o finančni
razbremenitvi občin, sofinanciranju skupnih občinskih uprav, razpisu za sofinanciranje pametnih mest, priprava
novele Zakona o lokalnih volitvah in imenovanje delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti. Seje sta se
udeležila tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in podpredsednik mag. Marko Diaci.
Podanih je bilo kar nekaj pobud in mnenj, med drugim predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti ter pripombe
k predlogu Gradbenega zakona.
V dveh mesecih smo za zaposlene na občinskih upravah in za drugo zainteresirano javnost organizirali pet spletnih
seminarjev. Za vas pa smo že razpisali sledeča izobraževanja:
• Konkretno o izvajanju pogodb o javnem naročanju in epidemija COVID-19 – 8. 10. 2020
• Ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih po GDRP – 15. 10. 2020
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•
•
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•
•

Prepoznavanje mobina na delovnem mestu in njegovo preprečevanje – 20. 10. 2020
Razlastitve in lastninske pravice – 21. 10. 2020
Pregled stanja po uveljavitvi Gradbenega zakona – 22. 10. 2020
Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov – 12. 11. 2020
Pravilna priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter
zgledna ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc – 26. 11. 2020
• Pravilna izvedba inventure v občinah – 15. 12. 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 KULTURO
• Izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem letu
2020/21

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO
ZDRAVJE

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 juniju 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.

• Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe
s SARS-CoV-2
• Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v
obdobju sproščanja ukrepov

FINANČNA UPRAVA RS
• Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem
področju za blažitev posledic koronavirusa

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

• Odrejanje drugega dela ali dela na drugem kraju
zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusa COVID-19 na podlagi 196. člena Zakona
o delovnih razmerjih

• Varstvo osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19)
• Obvezno merjenje temperature zaposlenih in obiskovalcev - mnenje

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
• Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti
glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
• Obveščanje o potrjenih primerih okužbe z virusom
COVID-19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih
• Publikacija vzgoja in izobraževanje v Republiki
Sloveniji v razmerah povezanih s COVID-19
• Pojasnila, navodila in priporočila za izvajanje pouka
v razmerah poveznih s COVID-19
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
124/2020, KI JE IZŠEL 18. 9. 2020:
• Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
• Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v
Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
115/2020, KI JE IZŠEL 27. 8. 2020:

• Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne
službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje
do 30. junija 2021

• Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih
na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih
mejah in v notranjosti Republike Slovenije

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
127/2020, KI JE IZŠEL 23. 9. 2020:

• Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

• Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o
omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v Republiki Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
118/2020, KI JE IZŠEL 4. 9. 2020:
• Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem
in hrambo gradiva v digitalni obliki

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
128/2020, KI JE IZŠEL 25. 9. 2020:
• Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo
proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do
2022 (OdPSD20–22-B)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
120/2020, KI JE IZŠEL 10. 9. 2020:

• Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski
zajtrkhttps://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-listrs/vsebina/2020-01-2288/pravilnik-o-spremembahin-dopolnitvah-pravilnika-o-osebni-asistenci

• Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih
na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih
mejah in v notranjosti Republike Slovenije

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o osebni asistenci

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
123/2020, KI JE IZŠEL 18. 9. 2020:

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
129/2020, KI JE IZŠEL 25. 9. 2020:

• Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o preverjanju
varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju
presojevalcev varnosti cest

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odpadkih
• Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v
tujini
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
130/2020, KI JE IZŠEL 26 9. 2020:
• Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na
notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI
OSKRBI

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
131/2020, KI JE IZŠEL 10. 9. 2020:

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi je pripravilo
Ministrstvo za zdravje in ga posredovalo v javno obravnavo.
Ključni cilji pri uveljavitvi novega sistema DO so:
• poenotiti zakonske podlage, ki urejajo pravice na
področju DO;
• natančno pojasniti kaj je DO – definicija;
• definirati obseg pravic in nabor storitev DO;
• vzpostaviti enoten ocenjevalni mehanizem za vstop
v sistem DO;
• oblikovati celovit, razpoložljiv, univerzalno dostopen,
geografsko in finančno vzdržen in dosegljiv sistem DO;
• zavarovani osebi, ki to želi, omogočiti da ob ustrezni
pomoči čim dlje ostane v domačem okolju;
• v središče sistema DO postaviti posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način in obliko izvajanja DO;
• obvladati naraščanje zasebnega financiranja posameznikov, ki povečuje tveganje revščine, predvsem
starejše populacije;
• izboljšati načrtovanje, upravljanje ter zagotavljanje
kakovosti, varnosti in učinkovitosti izvajanja DO kot
javne službe;
• vzpostaviti učinkovit javni nadzor nad izvajanjem
dejavnosti DO.
Načrtuje se vzpostavitev DO kot novega sistema socialne
varnosti, ki ga sestavlja obvezno socialno zavarovanje za
DO z univerzalnimi pravicami in učinkovito mrežo izvajalcev DO. Sistem bo v povezavi s spremembami drugih
sistemov socialne varnosti (zdravstva, socialnega varstva in
pokojninskega varstva) omogočal in zagotavljal izvajanje
DO kot integrirane dejavnosti vseh storitev, ki ljudem čim
dlje omogočajo samostojno in varno življenje.
Za financiranje DO kot splošnega tveganja se uvede
obvezno socialno zavarovanje za DO, ki zagotavlja univerzalne, vsem upravičencem pod enakimi pogoji dostopne
pravice.

• Popravek Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19
na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih
točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike
Slovenije
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Nabor storitev DO vključuje storitve s področja osnovnih
dnevnih opravil, podpornih dnevnih opravil, zdravstvene
nege, vezane na osnovna dnevna opravila in storitve za
ohranjanje in krepitev samostojnosti, kot pomembnega
segmenta krepitve posameznika za čim višjo stopnjo samooskrbe oziroma preventive pred višjo potrebo po pomoči
druge osebe pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih
dnevnih opravil.
Zakon bo sistemsko podpiral tako izvajanje storitev v institucijah, kakor v skupnostnih oblikah storitev. Predlagane
rešitve sledijo konceptu, ki omogoča, da se okolje prilagaja
potrebam upravičenca do DO. Načrtovane rešitve namreč
omogočajo izvajanje storitev DO v različni okoljih in ne
uvajajo kriterija starosti odraslih oseb, za katere se lahko
DO organizira v instituciji.
Sredstva za zagotavljanje pravic in delovanje sistema DO
se bodo zagotavljala iz skupnega podračuna Zavoda, katere
glavni viri bodo sredstva iz naslova prispevnih stopenj,
nato sredstva iz obveznega doplačila za DO, sredstva zavarovanih oseb, sredstva državnega in občinskih proračunov
ter morebitni drugi viri.
Hkrati z zakonom je Ministrstvo za zdravje pripravilo še:
• Priročnik za uporabo ocenjevalne lestvice za oceno
upravičenosti do dolgotrajne oskrbe

Storitve DO se izvajajo skladno z izvedbenim načrtom iz
34. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do vključno
2. 10. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ŽELEZNIŠKEM PROMETU
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu, katerega je pripravilo Ministrstvo
za infrastrukturo.
S predlogom zakona bo z ureditvijo služnostnih in stavbnih
pravic omogočena gradnja novih objektov, kot so parkirišča,
kolesarnice, kolesarske steze, nadhodi in podhodi, ipd.,
katerih gradnjo na nepremičninah javne železniške infrastrukture (JŽI) sedanji zakon ne omogoča. Z ustanovitvijo
stavbnih pravic bi bila omogočena gradnja drugih objektov
na JŽI, ki pa ne bi posegala v rabo JŽI, kakršna je določena
z zakonom in bi omogočala nemoten železniški promet
(npr. gradnja nad ali pod tiri). S spremembo zakona se
širi obseg sestavnih delov JŽI, saj predlagana sprememba
predstavlja zaključeno celoto funkcionalnosti postaje
(npr. parkirišča kot sestavni deli JŽI). Namreč zemljišča,
na katerih so elementi, naprave in sistemi, namenjeni za
funkcionalno rabo JŽI, so tudi sestavni del JŽI. S tem bi
se lahko v okviru investicij, sofinanciranih iz EU skladov,
izvajala tudi dela: parkirišča, intervencijske poti, dostopne
poti in ceste itd.
Namreč vedno več je vlog občin za gradnjo novih objektov, kot so parkirišča, kolesarnice, kolesarske steze,
nadhodi in podhodi ipd., torej predvsem objektov javne
gospodarske prometne infrastrukture, katerih gradnjo na
nepremičninah JŽI sedanji zakon ne omogoča.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do vključno
7. 10. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

Osnovni pogoj, da bodo vse osebe v Republiki Sloveniji
na področju DO ocenjene na enak način in posledično s
primerljivimi potrebami dostopale do primerljivih pravic,
je uporaba standardizirane ocenjevalne lestvice.
• Pravilnik o strokovnem usposabljanju ocenjevalcev
Ta pravilnik določa vsebino in obseg strokovnega usposabljanja ocenjevalcev iz 105. člena Zakona o dolgotrajni
oskrbi.
• Pravilnik o minimalnih, prostorskih, tehničnih in
varnostnih pogojih za opravljanje dejavnosti dolgotrajne oskrbe
Pravilnik določa minimalne prostorske, tehnične in varnostne pogoje za opravljanje dejavnosti dolgotrajne oskrbe
pri izvajalcih DO iz drugega odstavka 40. člena Zakona o
dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo.
• Pravilnik o storitvah na področju dolgotrajne oskrbe
Ta pravilnik določa podrobnejši nabor in standard storitev
dolgotrajne oskrbe ter obliko njihovega izvajanja, in sicer
je nabor in standard storitev DO določen v prilogi 1, ki
je sestavni del pravilnika.
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PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI
PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI
NASTANITVENIH OBRATOV

Z namenom učinkovitejšega sodelovanja nosilcev urejanja
prostora predlog ZUREP-3 vpeljuje obveznost, da nosilci urejanja prostora pripravijo smernice za vsako vrsto
prostorskega izvedbenega akta in posredujejo podatke, s
katerimi nosilec urejanja prostora razpolaga in so potrebni
pri pripravi posamezne vrste prostorskega akta in da so ti
podatki na razpolago v ustrezni digitalni obliki. ZUREP-3
nalaga nosilcem urejanja prostora, da sodelujejo v projektni
skupini pri državnem prostorskem načrtovanju in pri
občinskem prostorskem načrtovanju, da zagotavljajo pripravljavcem prostorskih aktov svoje razvojne in varstvene
potrebe, razpoložljive strokovne podlage, ne podajajo pa
več konkretnih smernic v posameznem postopku priprave
prostorskega akta.
Ena od bistvenih novosti, ki jih vpeljuje ZUREP-3 na
področju učinkovitejšega vodenja postopkov priprave
državnih in občinskih prostorskih načrtov, je oblikovanje
projektne skupine. Ta bo delovala po principu projektnega
vodenja, vsi njeni člani pa imajo nalogo soodgovorno
prispevati k pripravi ustreznih prostorskih ureditev. V
povezavi s spremenjenim načinom vodenja državnega
prostorskega načrtovanja so spremenjene tudi postopkovne določbe glede priprave DPN oziroma združenega
postopka. Nosilci urejanja prostora so kot člani projektne
skupine ves čas aktivno udeleženi pri pripravi, zato mnenje
v posameznih fazah državnega prostorskega načrtovanja
pripravi projektna skupina, ki uskladi stališča posameznih
članov projektne skupine (npr. glede študije variant, glede
ustreznosti okoljskega poročila, glede najustreznejše variante, glede rešitve v predlogu DPN ipd.).
ZUREP-3 določa, da se v postopku priprave DPN in
postopku priprave OPN vedno izvede celovita presoja
vplivov na okolje. Pri pripravi OPPN se celovita presoja
vplivov na okolje načeloma ne izvede. Občina mora zaprositi ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov
na okolje, za oceno potrebnosti izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje samo za tiste OPPN, ki se bodo pripravili
še na podlagi starih prostorskih aktov (prostorskih sestavin
dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin),
na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih ali tistih, kjer
se bo, v skladu s pravili ZUREP-3, z OPPN spreminjala
namenska raba prostora. Postopek priprave prostorskega
akta in postopek celovite presoje vplivov na okolje sta še
bolje povezana.
Z namenom optimizacije postopka priprave OPN (ki se
smiselno uporablja tudi za pripravo OPPN) je ta močno
razbremenjen več obveznih zaporednih faz. Ohranjene so

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Pravilnika o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov, katerega je pripravilo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
V predlogu pravilnika se v prilogah spreminjajo kriteriji
za kategorizacijo nastanitvenih obratov.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do vključno
8. 10. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O UREJANJU
PROSTORA (ZUreP-3)
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo
predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), katerega
je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
ZUreP-3 je pripravljen z namenom nadaljnjega udejanjanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja, učinkovitega
upravljanja s prostorom ter z namenom optimizacije in
učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih
aktov. ZUreP-3 sledi strukturi in vsebinam veljavnega
Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2), na podlagi spremljanja njegovega izvajanja pa nadgrajuje že uveljavljene
vsebine in odpravlja njegove pomanjkljivosti.
V načelu usklajevanja interesov je zaradi aktualne prakse
Ustavnega sodišča RS dodana zahteva po tehtanju javnih
in zasebnih interesov ter pravica posameznika, da ima
v primeru prekomernega bremena uresničitve javnega
interesa pravico do povrnite tega dela bremena. Še vedno
pa je ohranjena prednost javnih interesov pred zasebnimi.
Načelo sodelovanje javnosti je razširjeno tako, da se poleg
obveznosti seznanjanja javnosti preko storitev prostorskega
informacijskega sistema poudari tudi uporabo drugih
načinov komunikacije z javnostjo, ki omogočajo javnosti
zgodnje in učinkovito seznanjanje z gradivi. V III. poglavju
»Udeleženci pri urejanju prostora« se spremembe nanašajo
na sestavo Komisije za prostorski razvoj, katere člani bodo
le državni sekretarji konkretnih ministrstev. Spremembe se
nanašajo tudi na sestavo in delovanje Prostorskega sveta,
ki bo deloval v ožji in širši sestavi.
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vse obveznosti glede zgodnjega (in siceršnjega) vključevanja
javnosti, posvetovanj, ipd. Ker so prostorski akti zelo
različni je naloga občine, da izbere za konkreten prostorski akt najustreznejši način sodelovanja z javnostjo.
K obveznim prilogam prostorskega akta je dodano tudi
poročilo o sodelovanju z javnostjo.
ZUREP-3 uvaja možnost spremembe namenske rabe prostora z OPPN, kadar je ta potrebna zaradi širitve obstoječe
gospodarske ali družbene dejavnosti v vseh poselitvenih
območjih (razen pri posamični poselitvi, kjer je ta možnost
že dana z lokacijsko preveritvijo).
Na področju ukrepov zemljiške politike so s predlogom
ZUREP-3 največje spremembe izvedene na področju
komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka.
Spremenjene so določbe glede dopustne samooskrbe
objektov, tako da bodo obveznost priključevanja na posamezno vrsto komunalne opreme določali drugi predpisi
in ne občinski prostorski akt, z občinskim prostorskim
aktom pa se seveda načrtuje vse vrste komunalne opreme
in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba
zgraditi ali dograditi. Občina bo podlage za odmero komunalnega prispevka določila v Odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo. Tako se poenostavlja sistem določanja posameznih
meril in poenotenje komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju celotne občine. Program
opremljanja pa se izdela le za gradnjo nove komunalne
opreme na funkcionalno zaključenih območjih, pri čemer
se program opremljanja ne sprejema hkrati s prostorskim
aktom, ampak šele tedaj, ko bo občina pristopila k dejanskemu opremljanju zemljišč.
Jasno se določa namen komunalnega prispevka, ki je dajatev občine in ki jo plača zavezanec zaradi priključitve oziroma uporabe komunalne opreme. Plačilo komunalnega
prispevka je pogoj za priključitev objekta na posamezno
vrsto komunalne opreme, zato so dodane tudi kazenske
določbe za zavezanca za plačilo, kakor tudi za pravne in
odgovorne osebe upravljavca komunalne opreme, ki bi
priključil objekt, za katerega ne bi bil poravnan komunalni
prispevek. ZUREP-3 predlaga, da se komunalni prispevek
plača po izdaji gradbenega dovoljenja. Zakonske oprostitve
komunalnega prispevka so določene samo za objekte,
katerih investitor je občina, za objekte gospodarske javne
infrastrukture (kadar ne gre za stavbe) in za nadomestitev
objektov zaradi naravne nesreče. Niso pa več zakonsko
oproščeni plačila komunalnega prispevka enostavni objekti
in nezahtevni objekti, ker je v praksi prihajalo do zlorab

teh določb (izrabljanja posrednega priključevanja npr.
v kampih, garažnih stavbah ipd., zahtev po razvrščanju
objektov med enostavne objekte z namenom izogibanja
plačilu komunalnega prispevka). Ker pa je komunalni
prispevek v celoti dajatev občine, ima občina možnost,
da sama določi možne oprostitve komunalnega prispevka.
Predloge in pripombe nam lahko posredujete do vključno
22. 10. 2020 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNE ZADEVE UPRAVLJANJA
VODA NA VODNIH OBMOČJIH
DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA
Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo
RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode
RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument
»Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave
in Jadranskega morja (PZUV)«. Z objavo tega dokumenta

ministrstvo nadaljuje intenzivno javno obravnavo in javno razpravo o ključnih okoljskih zadevah na področju
upravljanja z vodami v Sloveniji.
V PZUV so predstavljene osnovne informacije glede obremenitev, stanja voda in pomembnih zaznanih problemov s
področja upravljanja voda. Podrobnejše informacije in analize s področja upravljanja voda bodo obravnavane v okviru
osnutka načrtov upravljanja voda, ki bosta v 6 mesečno
javno razpravo poslana predvidoma proti koncu leta 2020.
Dokument je prvi korak v okviru priprave načrtov upravljanja voda, kjer lahko javnost poda mnenje, predloge in
komentarje glede zaznanih ključnih okoljskih problemov
v zvezi z doseganjem ciljev s področja upravljanja voda.
S sodelovanjem v okviru javne objave PZUV je širši
javnosti omogočena neposredna vključenost v proces
priprave tretjih načrtov upravljanja voda, in sicer Načrta
upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje
od 2022 do 2027 in Načrta upravljanja voda za vodno
območje Jadranskega morja za obdobje od 2022 do 2027.
Pripombe, predloge in mnenja lahko posredujete do
vključno 31. 10. 2020 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.
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DOGODKI ZDRUŽENJA

in vozil na primarni ravni lokalnih skupnosti. Za ukrep
predlagamo sredstva v višini 20 mio EUR.

3. DOPISNA SEJA predseDstva
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

4. DOPISNA SEJA PREDSEDSTVA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

20. avgusta 2020 je potekala 3. dopisna seja Predsedstva
Združenja občin Slovenije, na dnevnem redu katere je
bil morebiten podpis predloga Sporazuma o skupnem
sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči
v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020,
programske dokumente večletnega finančnega okvirja
2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje –
NextGeneration (NG EU).
Namreč 18. avgusta 2020 smo s strani Uprave RS za
zaščito in reševanje prejeli s predlog sporazuma o skupnem sodelovanju in podpori. ZOS je predlagal dopolnitev
sporazuma z novo alinejo, in sicer:
»zagotovitev opreme ter kapacitet za njihovo hrambo na
primarni ravni lokalnih skupnosti saj je za izboljšanje pripravljenosti in učinkovitega ukrepanja potrebno okrepiti pogoje
za učinkovito odzivnost in delo na lokalni operativni ravni,
kar izhaja tudi iz izkušenj pri odzivu na nesreče na območju
RS. V okviru programov NG EU se tako predvidi tudi potrebo
po zagotavljanju opremljenosti z ustreznimi vozili, tehniko
in drugo opremo, ki zagotavlja učinkovitost ter varnost
sodelujočih enot, ob upoštevanju dejstva, da sistem odziva
ob naravnih nesrečah temelji predvsem na organiziranosti
in opremljenosti gasilskih enot.«
Člani Predsedstva ZOS so se strinjali z dopolnjenim
(dopolnitev je razvidna v predlogu sporazuma) predlogom
Sporazuma in za podpis le-tega pooblastili predsednika
ZOS Roberta Smrdelja.
Ker se Sporazum naslanja na dokument »Predlog vsebin
s področja zaščite, reševanja in pomoči za uvrstitev v evropsko kohezijsko politiko 2014 – 2020, večletni finančni
okvir 2021 -2027 in programe instrumenta za okrevanje
– NextGeneration (NG EU), št. 024-8/2020-10 z dne 13.
08. 2020, ki vključuje tudi načrt strukturnih reform na
področju ZRP« je Predsedstvo ZOS predlagalo njegovo
dopolnitev, in sicer na način, da se v dokument vključi tudi
zagotovitev sofinanciranja nabave opreme in vozil v skladu
z veljavno tipizacijo za vse kategorije gasilskih društev na
lokalni ravni, ki so potrebna za odziv sil ZRP na podnebno
pogojene nesreče skupaj s kapacitetami za hrambo opreme

29. septembra 2020 je potekala 4. dopisna seja Predsedstva
Združenja občin Slovenije, na kateri so člani potrdili predlog Dogovora o višini povprečnine za leti 2021 in 2022.
Povprečnina bo tako v letu 2021 znašala 628,20 EUR in
za leto 2022 pa izhodiščna v višini 628,20 EUR.
Z dogovorom se določa tudi, da bodo Vlada RS in
reprezentativna združenja občin na področju sofinanciranja
občinskih investicij po 21. členu Zakona o financiranju
občin poiskali rešitve za skrajšanje prehodnega obdobja,
povečanje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitve
uporabe tega vira.

SPLETNI SEMINAR: PORTAL JAVNIH
NAROČIL IN NJEGOVE NADGRADNJE
18. avgusta 2020 smo za slušatelje iz občin, v sodelovanju
s predstavniki Ministrstva za javno upravo, natančneje
Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za
javno naročanje, organizirali spletni seminar na temo
Portal javnih naročil in njegove nadgradnje.
Na predavanju je predavateljica Maja Marinček predstavila
novosti Portala javni naročil, kateri pomembno prispeva
k zmanjšanju administrativnih bremen za naročnike ter k
večji učinkovitosti in transparentnosti javnega naročanja,
kar smo predstavili tudi že na decembrskem predavanju,
ker pa je v tem času prišlo do sprememb in nadgradenj, je
bilo nujno, da ste uporabniki Portala z njimi seznanjeni v
najkrajšem možnem času ter v največji možni meri.
Uporabniki sami najbolje veste, da je nepoznavanje
funkcionalnosti in vseh možnosti, ki jih Portal ponuja,
lahko razlog, da se postopek javnega naročanja zaplete in
v izogib temu je treba svoja znanja nenehno obnavljati.
Predavateljica je poudarila samo priprava in pošiljanje
obvestil o javnih naročilih, ki je že pred uveljavitvijo
ZJN-3 potekala elektronsko na portalu javnih naročil,
z njegovo uveljavitvijo pa je bil le-ta nadgrajen z vrsto
funkcionalnosti, ki so se uveljavila nedavno, nedvomno
pa jim bomo priča tudi v prihodnje, pravice uporabnikov
portala javnih naročil, katere podatke je potrebno objavljati
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na portalu javnih naročil. Govora je bilo o elektronski
oddaji ponudb in uporabi portala e-JN in kot smo že
omenili je opozorila na nedavne novosti in nadgradnje v
informacijskem sistemu e-JN ter na predvidene novosti
v prihodnje.
Omenjene so bile tudi spremembe, ki so nastale zaradi
epidemije COVID-19 in so prinesle kar nekaj sprememb
v naš celoten sistem delovanja in življenja in nedvomno
tudi na področje

z GDPR. V zadnjem delu predavanja je predavateljica
podala še pojasnila o določitvi in izplačilom redne delovne uspešnosti ravnateljem, direktorjem in tajnikom
(javnim uslužbencem plačne skupine B) in odgovarjala
na vprašanja udeležencev.

SPLETNI SEMINAR:IZPLAČEVANJE
REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI OD 1. 7.
2020 DALJE IN PREGLED POSTOPKOV
OCENJEVANJ IN NAPREDOVANJ
JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2020

V sredo, 9. septembra 2020, smo pripravili nadgradnjo
januarskega seminarja Javno računovodstvo znotraj javnih
financ. Predavateljica Vesna Milanovič iz Ministrstva za finance, je poudarila vlogo in pomen javnega računovodstva
v širšem kontekstu javnih financ; proračunskega planiranja,
izvrševanja proračuna ter poročanja, kot tudi same relacije
med institucijami, ki sodijo v javni sektor: neposredni in
posredni proračunski uporabniki. Njihovo medsebojno
delovanje ima vpliv tako na statistično poročanje o globalnih javnofinančnih tokovih, za namene EUROSTAT-a,
kot za priprave konsolidirane premoženjske bilance države
in občin.
zaposleni v finančnih in računovodskih službah občin, ki
so želeli nadgraditi in utrditi svoje znanje, so v okviru
1. sklopa predavanja poslušali o priprava ter izvrševanju
proračuna občine, računovodskem evidentiranju poslovnih
dogodkov (razlike med neposrednimi in posrednimi
proračunskimi uporabniki), o medsebojnih relacijah med
NPU in PPU. značilnostih javnega sektorja: sredstva v
upravljanju in ne v lasti pri posrednih PU (računovodski
vidik), prihodkovna stran proračuna (javnofinančni prihodki, namenski prihodki, itd.) ter analitične evidence
pri nadzornikih JFP, negativni saldi na kontih prihodkov,
najemnine kot prihodek lastnika sredstev
V drugem sklopu pa je bilo govora o odhodkovna strani
proračuna (izvrševanje proračuna), o enotnem kontni
načrt in različne vsebine po skupinah kontov, račun
zadolževanja, o bilanci stanja; sredstva, terjatve, obveznosti,
finančne naložbe, zaloge, itd., udeleženci so izvedeli tudi
nekaj o pripravi letnega poročila, kakšne so razlike med
letnim poročilom, zaključnim računom proračuna in
premoženjsko bilanco, ob koncu je predavateljica govorila
še o aktualnih problemih in rešitvah.
Med predavanjem so udeleženci zastavljali vprašanja, na
katere je predavateljica odgovarjala sproti, oziroma so
prejeli natančne odgovore naslednji dan.

SPLETNI SEMINAR: JAVNO
RAČUNOVODSTVO ZNOTRAJ JAVNIH
FINANC

20. avgusta 2020 smo v sodelovanju z Inštitutom Idealis,
zaradi velikega povpraševanja ponovno izvedli spletni
seminar na temo izplačevanja redne delovne uspešnosti
od 1.7.2020 dalje.
Od 1. julija 2020 dalje se lahko, v skladu z določbami
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne
pogodbe za javni sektor, prične izplačevati redna delovna
uspešnost. Zakon vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno
delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do
34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti
javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.
Ker je od zadnjih izplačil redne delovne uspešnosti preteklo
precej let, se je v praksi pojavilo tudi veliko vprašanj in
dilem, kar se je pokazalo tudi v zelo dobro obiskanem
seminarju. Udeleženci so od predavateljice mag. Edite
Horvat prejeli vse potrebne informacije v zvezi z določitvijo
odstotka sredstev za osnovne plače, določitvijo mase letnih sredstev za osnovne plače, ločenim oblikovanjem in
izkazovanjem skupnega obsega sredstev za redno delovno
uspešnost, delitvijo sredstev za plačilo redne delovne
uspešnosti, določitvijo najvišjega možnega izplačila
redne delovne uspešnosti javnemu uslužbencu, osnovo
za obračun redne delovne uspešnosti. Predelali so tudi
kriterije in merila za ugotavljanje redne delovne uspešnosti,
postopke ugotavljanja doseganja kriterijev, kako je z letnim
obvestilom o ocenjevanju javnega uslužbenca za določitev
dela plače za redno delovno uspešnost, z objavo seštevka
točk posameznega javnega uslužbenca, kjer se je pojavilo
tudi vprašanje, če je objava, kot jo tolmači MJU, v skladu
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SPLETNI SEMINAR: UREDITEV DELA
OD DOMA PO KONCU EPIDEMIJE
COVID-19

2. DOPISNA SEJA ODBORA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ZA
SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE,
KULTURO, ŠPORT IN OSTALE
DRUŽBENE DEJAVNOSTI

V torek, 15. septembra 2020 smo izvedli ponovitev spletnega seminarja na temo delo od doma. V času epidemije
COVID – 19 je bilo treba pristopiti k drugačni organizaciji
dela. Veliko delodajalcev se je, zaradi zagotovitve nemotenega dela, odločilo za ureditev dela od doma. Pri tem pa
je bilo treba vse postopke izpeljati tako, da so vsi potrebni
akti skladni z veljavno zakonodajo.
Predavateljica Katarina Hočevar je udeležence seznanila in
vodila skozi postopek pravilne organizacije dela od doma.
Za pravilno ureditev dela od doma mora imeti organizacija
sprejet ustrezen pravilnik, z aneksom k pogodbi o zaposlitvi
je treba urediti delovnopravno razmerje in še marsikaj
drugega je potrebnega, da so stvari urejene skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako pa mora imeti zaposleni doma
ustrezne delovne pogoje, ki bodo omogočali nemoteno
izvajanje delovnega procesa na daljavo.
Ker se tako na strani delodajalcev kot delojemalcev vedno
bolj pojavljajo težnje tudi po tovrstni ureditvi dela, so se
udeleženci v lepem številu odzvali na vabilo in pridobili
vse potrebne informacije, da bodo lahko tudi v svojih organizacijah zaposlenim lažje omogočili tudi delo od doma.

Dopisna seja Odbora Združenja občin Slovenije za socialo,
vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene
dejavnosti je potekala od 21. 9. 2020 do 28. 9. 2020,
članice pa so obravnavale predlog Zakona o dolgotrajni
oskrbi, ki je v javni obravnavi do 5. oktobra 2020. Na
Združenju občin Slovenije pa predloge in pripombe občin
sprejemamo do 2. oktobra 2020.
Podana stališča članic Odbora Združenja občin Slovenije
za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale
družbene dejavnosti bomo posredovali Ministrstvu za
zdravje.

1. DOPISNA SEJA ODOBRA
ZDRUŽENAJ OBČIN SLOVENIJE ZA
OKOLJE, PROSTOR, URBANIZEM,
PROMET IN KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO
Dopisna seja Odbora Združenja občin Slovenije za Odbora
za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo je potekala od 10. 9. 2020 pa do 15. 9. 2020. Na
dnevnem redu je bil med drugim tudi predlog Gradbenega
zakona. Člani odbora so podali pripombe in stališča, katere
smo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor.

SPLETNI SEMINAR: NOMOTEHNIKA
TEORETIČNO IN PRAKTIČNO
V septembru smo za zainteresirane uslužbence občin,
pripravili tudi seminar na temo Nomotehnike, ki je
nabor smernic in priporočil, namenjenih vsem tistim,
ki so kakorkoli udeleženi v postopku priprave predpisov.
Enotna nomotehnična pravila so priročna in koristna ne
le za tiste, ki predpise oblikujejo, ampak so zbrana na kup
v želji, da bi bili z njihovo uporabo predpisi čim jasnejši,
preglednejši in prijazni za vse naslovnike predpisov, z
njihovim upoštevanjem pa se v širšem smislu zagotavlja
kakovost in jasnost pravnega sistema kot celote.
Predavateljica mag. Katja Božič ju udeležencem v prvem
delu podrobneje predstavila pomen nomotehnike v pravu,
strukturo predpisov in nekatere nomotehnične posebnosti
(npr. sklicevanje, noveliranje, naštevanje v predpisih),
drugi del predavanja pa je bil namenjen individualni ter
skupni nomotehnični redakciji konkretnih primerov z
rešitvami in predlogi.
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6

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

zato je pomembno, da se stališča zbližajo. Minister je
poudaril, da se zaveda, da je povprečnina za združenja in
občine izrednega pomena, zato so se, tudi kljub povečanim
izdatkom proračuna zaradi epidemije COVID-19 odločili
predlagati dvig povprečnine na 628,20€. Dodal je, da bo
Vlada RS spoštovala koalicijsko zavezo in zato so že v
letošnjem letu za nazaj so dvignili povprečnino iz 589,11€
na 623,96€, v 2021 pa še za dobre 4 evre. ZIPRS2021 za
leto 2021 določa povprečnino v višini 588,30€.
Rajko Puš iz MF je v razpravi povedal, da mora biti
predlog proračuna v DZ RS vložen 1. 10. 2020 in da
potekajo še intenzivna usklajevanja z različnimi ministrstvi.
Ponovil je podano izhodišče povprečnine za leto 2021, in
sicer 628,20€ in enako za leto 2022. Razlog da je znesek
enak za obe leti, tiči v tem, da se nahajamo v negotovih
razmerah kar se tiče prihodkov iz naslova dohodnine za
leto 2020. Povedal je, da občine v letu 2021 dobijo tudi
77, 5 mio evrov dodatnih sredstev za investicije. 51,7
mio nepovratnih, 25,6 mio povratnih sredstev. K temu je
dodal, da ZFRO predvideva tudi spremembo povratnih
v nepovratna sredstva.
Podpredsednik ZOS mag. Marko Diaci je najprej pozdravil
način komunikacije države z občinami in poudaril, da je
razprava precej drugačna od tiste pred letom dni, ko je
bila povprečnina na vladni strani enostavno določena. V
razpravi je poudaril, da so stroški občin v letu 2019 za 20
evrov višji kot od predloga višine povprečnine. Dodal je, da
»drži, da se je povprečnina v zadnjem letu dvignila, če pa
se na drugi strani pogleda v zgodovino od leta 2011 dalje,
pa se je povprečnina samo nižala in zato se kljub dvigu ne
bomo mogli niti približat temu, da bi se s povprečnino
krilo dejanske stroške občin.« Izpostavil je tudi problematiko črpanja evropskih sredstev, ko se morajo občine
tudi zadolževat za kandidiranje na evropskih sredstvih.
Po izračunih ZOS bi morala biti povprečnina 673,62€ v
letu 2021, v letu 2022 pa 673,62€ plus dvig plač v letu
2022. Kakšen bo ta znesek, pa bo znano, ko se bo k temu
znesku prištelo še to. Poudaril je, da je treba najti skupen
napor, da se približamo številki ZOS in poizkušamo ta
razkorak med številkami še malce zmanjšat.
Predsednik ZOS Robert Smrdelj je povedal, da je delo s to
vlado drugačno, dobro in zato so tudi pričakovanja večja.
Računa se na to, da se bo naredilo več kot v preteklosti, ko s
se predstavniki občin v pogovorih z vladno stranjo počutili
kot »ne bodi ga treba«. Kot dobro je izpostavil tudi to, da
je v ZFRO predvideno kar nekaj privarčevanih sredstev pri
spremembah zakonodaje. V razpravi o višini povprečnine

PODPIS DOGOVORA O VIŠINI
POVPREČNINE ZA LETI 2021 IN 2022
29. septembra 2020 so predsedniki združenj občin in
minister za javno upravo Boštjan Koritnik, v imenu Vlade
RS, podpisali dogovor o višini povprečnine za prihodnji
dve leti.
Občine bodo v letu 2021 dobile 628,20€, za leto 2022
je, zaradi nepredvidljivih razmer povezanih z epidemijo
virusa Covid-19, tudi predviden znesek v višini 62,8,20€.
Natančen znesek povprečnine za leto 2020 pa bo določen
s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu. Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji
enak štiriletnemu povprečju odhodkom občin, ki tudi sicer
služi kot izhodišče za določitev povprečnine. Dogovor o
povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih,
odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat.
Zadnji v letu 2018.
Vlada RS spoštovala koalicijsko zavezo in že aprila letos
dvignila povprečnino za letošnje leto s prvotno določenih
589,11€ na 623,96 evra.

DRUGA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA
LOKALNO SAMOUPRAVO
Na dnevnem redu 2. seje Delovne skupine za lokalno
samoupravo, ki je potekala 28. 9. 2020, je bila priprava
proračuna RS za prihodnji dve leti in z njim povprečnina,
razprava o predlogu Zakona o finančni razbremenitvi
občin, sofinanciranju skupnih občinskih uprav, razpisu
za sofinanciranje pametnih mest, priprava novele Zakona
o lokalnih volitvah in imenovanje delegacije v Kongresu
lokalnih in regionalnih oblasti. Seje sta se udeležila tudi
predsednik ZOS Robert Smrdelj in podpredsednik mag.
Marko Diaci.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je uvodoma pozdravil vse prisotne in poudaril pomen dialoga med državo
in občinami. V nadaljevanju je povedal, da bo 1.10.2020
v Državni zbor RS vložen predlog državnega proračuna,
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stopnja sofinanciranja 80 %, vrednost razpisa bo znašala
16 milijonov evrov.
Minister Koritnik je prisotne seznanil tudi z osnutkom
sprememb Zakona o lokalnih volitvah glede na odločbo
Ustavnega sodišča RS, na podlagi katere je treba ustrezno
urediti varstvo volilne pravice. Spremembe se nanašajo
predvsem na ureditev postopka odločanja o pritožbah in
ureditev postopka sodnega varstva volilne pravice (volilni
spor), imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij, pluralno sestavo občinskih volilnih organov
in nezdružljivost članstva v volilni organih s kandidaturo
na volitvah.

je povedal, da je »ZOS pripravil tudi konkretne amandmajske predloge spremembe ZFO, sploh poenostavitve
črpanja sredstev 21. člena. Pri prehodnem obdobju je 1/3
sredstev povratnih, ki se ne šteje v kvoto zadolžitve in
resnično bi bil dobrodošel tudi podatek s strani MGRT ali
MF kako so občine koristile ta sredstva. Prehodno obdobje
bi se moralo odpravit oz. treba je priti do kompromisa,
da se ta sredstva lahko črpajo tudi za poplačilo kreditov
občin.« Dodal je, da je »673,62€ številka, ki bo odražala
dejanske stroške občin, ki jih bo treba financirat iz naslove
povprečnine.«
Izpostavljeno je bilo tudi, da je treba priti do sistema, ki
bo uskladil stroške in dejansko povprečnino. Povprečje
štirih let kaže na anomalijo statistike, ki ne odraža dejanskega stanja. Zneska povprečnih stroškov in povprečnine
se dejansko zbližujeta in pozitivno je tudi to, da se
povratna sredstva pretvarjajo v nepovratna. Pomembna
je tudi finančna kondicija občin pred naslednjo finančno
perspektivo.
Minister Koritnik je v razpravi o predlogu Zakona o finančni
razbremenitvi občin povedal, da bo zakon obravnavan na
oktobrski redni seji, ki se začne 19. 10. 2020, novembra naj
bi bil tudi dokončno sprejet. Državna sekretarka Urša Baš
je povedala, da bo ZFRO dodatno dopolnjen s spremembami treh zakonov – Stanovanjskim zakonom, Zakonom
o gasilstvu in Zakonom o varstvu pred požarom ter z
dodatnimi spremembami ZFO. Spremembe s področja
Stanovanjskega zakona predvidevajo prenos subvencioniranja prosilcev za dodelitev neprofitnega stanovanja se
prenese iz občine na državo, Zakon o gasilstvu se spreminja
v smeri, da zavarovanja gasilcev prenašajo na državni
proračun, Zakon o financiranju občin se bo spremenil v
delu za financiranje občin z romsko problematiko, katere
bodo prejele dodaten odstotek primerne porabe s skupnim
učinkom 4,7 mio evrov (v dveh naslednjih letih). ZFO se
spreminja tudi pri sofinanciranju investicij po 21. členu
se spreminja na način, 4% nepovratnih sredstev v 2021
in 2% povratnih sredstev, v letu 2022 5% nepovratnih
sredstev in 1% povratnih sredstev, v letu 2023 pa polno
sofinanciranje. V letu 2021 se bo poizkušalo iti v smeri,
da se v 2021 preide na 6% polno sofinanciranje.
Državni sekretar mag. Peter Geršak je predstavil razpis
Pametna mesta in skupnosti, ki bo predvidoma objavljen
konec novembra. Upravičenci bodo konzorciji občin.
Med upravičene stroške pa na MJU predvidevajo stroške
nakupa komunikacijske opreme in programske opreme,
licenc, razvoj inovativnih rešitev. Predvideno je, da bo

STRATEŠKI SVET ZA
DEBIROKRATIZACIJO PREDLAGA
VLADI NABOR UKREPOV
Strateški svet za debirokratizacijo, v kateri sodeluje tudi
predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, je
za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem,
gospodarskem in okoljskem področju, ki so usmerjeni v
poenostavitev poslovanja in v nekaterih primerih nižje
davke. Predsednik sveta Ivan Simič je na današnji novinarski konferenci ocenil, da nižji davki pomenijo tudi več
izplačil v proračun.
Strateški svet je predloge ukrepov - teh je samo na davčnem
področju 28, na okoljskem pa 30 - v torek predstavil koalicijskem poslancem, sedaj jih bo preučilo še ministrstvo za
finance. Simič meni, da bi vsaj del predlogov lahko sprejeli
do konca leta, nekateri, tehnološko in informacijsko bolj
zapleteni, pa bi lahko zaživeli s 1. aprilom prihodnje leto.
Svet predlaga ukinitev luksuznega davka pri motornih
vozilih in uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno
osnovo nad milijon evrov, pri katerem bi bila stopnja
obdavčitve desetodstotna. S tem svet cilja predvsem na
športnike, ki sklepajo »dobre pogodbe«.
Na področju kriptovalut predlagajo 20-odstotno obdavčitev
dobičkov. Za osnovo bi po predlogu sveta vzeli razliko med
vrednostjo nakupa kriptovalute in izplačilom na račun.
»Zaenkrat dajmo obdavčiti tisto, kar lahko,« je dejal Simič.
Svet predlaga, da se rok, po katerem se ne plača dohodnine
od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala,
skrajša z 20 let na 15 let. Želijo si znižanja stopnje davka od
dohodkov iz kapitala iz 27,5 na 25 odstotkov, pri oddajanju
nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih odhodkov s
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dogaja, da ponudniki gostinskih storitev ne podaljšajo
obratovalnega dovoljenja.
Gostinskim ponudnikom ne bo več treba prijavljat obratovalnega časa občinam, kar predstavlja administrativno
razbremenitev, saj bo to občina uredila z odlokom za
posamezna območja.
Veliko razprave je bilo na namenjenj tudi področju ureditve
sobodajalstva. Sobodajalce naj bi se izenačilo s ponudniki
»airb'n'b« namestitev, saj slednja dejavnost ni registrirana.
Za a namen sobodajalstva legaliziralo naj bi se uredilo tudi
področje oddajanje nastanitve v lastnem stanovanju ali
počitniški hiši. Sobodajalci se bodo lahko vpisali v AJPES
le pod pogojem, da bodo predložili vsa potreban dokazila
o izpolnjevanju zakonskih pogojev. Prav tako naj bi se
obdobje oddajanja nastanitve v večstanovanjski stavbi
vezalo na odsotek soglasja lastnikov.
Glede kategorizacije obratov pa je bilo s strani MGRT
povedano, da za to poskrbijo panožna združenja. Največ
razprave je bilo glede ureditve glampinga, saj je to podrčje
še zelo neurejeno. To naj bi se urejalo tudi s Stanovanjskim
zakonom. Kljub temu pa je bilo izpostavljeno, da je kategorizacija nujna tudi z vidika ureditve obratovalnega časa
in posledično pristojnosti.

15 na 30 odstotkov in znižanje stopnje dohodnine s 27,5
na 25 odstotkov.
»Predlagamo zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko
zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 odstotka
na en odstotek, ter zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni
zavezanci namenili za donacije, in sicer na 20 odstotkov,«
je naštel.
Med drugim predlagajo tudi uvedbo aplikacije, ki bi
omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob
prijavah dividend in obresti iz tujine, ter poenostavitev
pri izračunu potnih stroškov na delo, in sicer v višini 10
centov na kilometer.
Na področju gospodarstva predlagajo avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. »Z matično številko
podjetja se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti. Želimo
tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v
enem registru,« je dejal Simič. Med predlogi je naštel tudi
uvedbo zlate vizumske sheme, poenostavitev dela od doma
in refundacije bolniških nadomestil.
Številne ukrepe predlagajo tudi na področju okolja,
ti pa gredo predvsem v smeri poenostavitev pri izdaji
gradbenih dovoljenj in odpravo birokratskih zapletov.
Trenutno je sicer že v fazi sprejemanja gradbeni zakon
in druge uredbe, ki bodo poslovanje na tem področju že
poenostavile.

PODPIS SPORAZUMA O
SODELOVANJU IN PODPORI
VEČLETNEMU PROJEKTU UVRŠČANJA
VSEBIN IN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA PODROČJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN
POMOČI

NA GOSPODARSKEM MINISTRSTVU O
NOVEM ZAKONU O GOSTINSTVU
15. septembra 2020 je na Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo potekal informativni sestanek, na
katerem je bila predstavljena vsebina osnutka predloga
novega Zakona o gostinstvu. Sestanka se je s strani Odbora
ZOS za turizem udeležila gospa Majda Gazvoda, ki je
med drugim opozorila predvsem na težave pri določanju
obratovalnega časa gostinskih obratov.
Na sestanku so bila predstavljena določila novega Zakona
o gostinstvu, ki bo kmalu poslan tudi v javno obravnavo.
Tako bo med drugim občinam dana možnost, da z odlokom določijo območje s podaljšanim delovnim časom in
ta območja ne bi nadziral TIRS, ampak občinsko redarstvo. Občine bodo še vedno imele možnost individualno
odločati o tem komu podaljšati obratovalni čas. Slednji
možnosti občine niso najbolj naklonjene, se v praksi

Na Ministrstvu za obrambo je konec meseca avgusta
potekal slavnostni podpis sporazuma o sodelovanju in
podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev
za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih
evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske
dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027
in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration
(NG EU), katerega je v imenu Združenja občin Slovenije
podpisal predsednik Robert Smrdelj.
Dokument je oblikovan z namenom uresničevanja vizije
in ciljev, povezanih z vzpostavitvijo, razvojem, nadgradnjo in zagotavljanjem razpoložljivosti, organiziranosti,
opremljenosti ter usposobljenosti sil za zaščito, reševanje
in pomoč (ZRP) za odziv na trenutna in naraščajoča
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»preden sploh pride do težav, že s svojim delom v skupnosti,
povzroči, da do tega ne pride. Dolga leta se je policija več
ali manj odzivala in intervenirala. To ni rešitev problema,
takojšnja rešitev je v proaktivnem delu. Kot vem, se je
novomeška policijska uprava tega že temeljito lotila.« Pri
tem je ocenil, da bi bili rezultati takega dela lahko vidni čez
pol leta. »Politika hoče spremembe, dajmo nekaj storiti, da
izboljšamo varnost ljudi na terenu«, je zaključil dr. Olaj.

tveganja ter izzive na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, povezane z epidemijami in podnebno
pogojenimi nesrečami.
O pristopu k podpisu sporazuma je na 3. dopisni seji
odločalo tudi Predsedstvo Združenja občin Slovenije in
podalo konstruktivne pripombe in predloge dopolnitev
sporazuma, katere so bile upoštevane. Namreč Združenje
občin Slovenije je vztrajalo pri njegovi dopolnitvi z besedilom o zagotovitvi sofinanciranja nabave opreme in vozil,
v skladu z veljavno tipizacijo, za vse kategorije gasilskih
društev na lokalni ravni, ki so potrebna za odziv sil ZRP
na podnebno pogojene nesreče skupaj s kapacitetami
za hrambo opreme in vozil na primarni ravni lokalnih
skupnosti. Prav tako pa je predsedstvo ZOS za izvajanje
ukrepa predlagalo, da se zagotovi finančna sredstva v višini
20 mio evrov.

Član skupine župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič
je pozdravil današnji korak naprej k reševanju romske problematike: »Prvič smo sedeli v forumu državnih sekretarjev
tistih ministrstev, ki so po našem mnenju najbolj poklicani,
zato da se kohabitacija in vključevanje Romov v našo skupnost zagotovi na nek inkluziven način«. V lokalni skupnosti
si želijo samo to, »da bomo vsi živeli v miru in sožitju. To ta
trenutek žal ni možno, mislim pa, da imamo dobro osnovo,
da to lahko dosežemo v sorazmerno kratkem času.«
Jožef Horvat Sandreli, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, je povedal, da je delo delovne
skupine usmerjeno k izboljšanju položaja romske skupnosti. Zelo pomembno je razumeti, »da v slovenskem
prostoru živijo različne skupine romske skupnosti, ki
imajo tudi različne težave, da so stanja in položaj romske
skupnosti v različnih okoljih drugačna. Torej jugovzhodni
del, Prekmurje, mesta - to je treba vzeti kot različne situacije«. Bolj učinkovito je treba reševati aktualne težave,
tudi na področju izobraževanja, sociale, zaposlovanja,
bivanjskih razmer, je poudaril ter opozoril na pravice in
odgovornost na vseh straneh.
Vlada RS je Delovno skupino za obravnavo romske problematike ustanovila 23. julija 2020, v njej so predstavniki
državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti in
sveta romske skupnosti. Delovna skupina je nadomestila
dosedanjo vladno Komisijo za zaščito romske skupnosti.

PRVI SESTANEK DELOVNE
SKUPINE ZA OBRAVNAVO ROMSKE
PROBLEMATIKE: ČLANI SO GA OCENILI
KOT USPEŠNEGA
Konec avgusta je potekal prvi sestanek Delovne skupine
za obravnavo romske problematike. Člani so na prvem
sestanku prepoznali štiri problemske sklope. Ti sklopi so:
• zaposlovanje Romov in socialni transferji,
• izobraževanje Romov,
• odsotnost učinkovitosti generalne prevencije kaznovalne politike,
• urejanje prostora, varstvo okolja in financiranje občin.
Za posamezne sklope so že oblikovali ožje strokovne skupine z zunanjimi strokovnjaki (med drugimi s predstavniki
osnovne šole, civilne iniciative, vrhovnega državnega
tožilstva, finančne uprave), ki bodo takoj začele z delom
in oblikovale predloge rešitev.
Kot je v izjavi za javnost povedal državni sekretar dr. Olaj,
so v delovni skupini sklenili tudi, da »se nov Nacionalni
program za Rome za obdobje 2021–2030 ob dodatnem
angažiranju vladnega Urada za narodnosti oblikuje tako,
da bo imel merljive cilje in bo mogoče ažurno spremljati učinkovanje zastavljenih ukrepov in jih po potrebi
sprotno dopolnjevati«. Med ključnimi kratkoročnimi cilji
s področja notranjih zadev je izpostavil večje proaktivno
delo policije v romskih naseljih. To pomeni, da policija

SREČANJE ŽUPANOV Z VLADO RS
Predstavniki vlade so se 21. avgusta 2020 na Brdu pri
Kranju sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do leta 2030 prek treh
različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani,
ki jih posebej veselita obljubljena debirokratizacija in
boljša komunikacija, pa so izpostavili konkretne težave
pri pripravi projektov.
Kot je po posvetu povedal minister za razvoj, strateške
projekte in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač,
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PREDSTAVNIKI VLADE, ŽUPANI IN
RAZVOJNE AGENCIJE NA POSVETU O
PRIPRAVI NAČRTA ZA OKREVANJE

so na voljo sredstva treh oziroma štirih mehanizmov ali
finančnih okvirov. Med drugim je do konca leta 2023 treba
počrpati še 1,8 milijarde evrov iz iztekajoče se finančne
perspektive in 312 milijonov evrov iz sklada za okrevanje.
V naslednji sedemletni finančni perspektivi bo nato
Sloveniji na voljo 4,5 milijarde evrov, v kar je vključenih
350 milijonov evrov dodatno izpogajanih kohezijskih
sredstev za zahodno regijo, kjer je bil izpad največji. Tako
bodo na voljo približno enako sredstev kot v iztekajoči se
perspektivi. Tretji sveženj sredstev pa predstavlja 5,5 milijarde evrov iz sklada za okrevanje in krepitev odpornosti,
ki jih je treba porabiti do konca leta 2026.
Tako bo Slovenija v desetih letih imela na razpolago 12
milijard evrov, od tega 3,6 milijarde evrov posojil. »Z župani
smo se strinjali, da je pred nami velika priložnost, predvsem
pa velika odgovornost, da s temi sredstvi nadoknadimo
zamujeno in opravimo potrebne strukturne reforme, ki
bi morale biti že v preteklosti opravljene, ter izvedemo
projekte na številnih področjih,« je poudaril Černač. Poleg
že omenjenih prioritet pa izpostavil še zeleno in digitalno
preobrazbo.
V pripravi na današnji posvet so ministrstva posredovala
za 10,8 milijarde evrov pobud za naložbe, občine pa za
11 milijard evrov. Naslednji mesec bo narejena evalvacija
oziroma pregled vseh projektov z vidika možnosti njihove
umestitve v enega od omenjenih finančnih okvirov.
Da bi uspeli uresničiti zastavljene cilje, pa bo potrebno
sodelovanje vseh deležnikov, so se strinjali udeleženci
današnjega posveta. »Cilj je, da se sredstva najprej skrbno
načrtujejo, da se zagotovi gospodarna poraba in tudi
učinkovito upravljanje ter da gredo sredstva k vsebinam, ki
bodo imela dodano vrednost za ljudi,« je poudaril Černač.
Predsednik vlade Janez Janša je po posvetuizpostavil, da so
občine osrednji dejavnik zagotavljanja kvalitete življenja
in razvoja. Kot je dodal, so se pogovarjali tudi o jesenskih
izzivih covida-19, sicer pa je ocenil, da je bila razprava
kakovostna in predlogi realni.
Posveta so bili veseli tudi župani, pri čemer so nekateri
izpostavili konkretne probleme, s katerimi se srečujejo.
Sicer pa so bili predvsem veseli obljub o debirokratizaciji,
o poenostavitvi postopkov za pridobivanje gradbenih
dovoljenj in o izboljšanju komuniciranja pri pripravi
projektov ter odobritvi sofinanciranja.

Premier Janez Janša se je 20. avgusta 2020 na Brdu pri
Kranju srečal s člani ožje delovne skupine za usklajevanje
investicij iz sredstev EU, župani in direktorji regionalnih
razvojnih agencij. Tema delovnega posveta bo priprava
načrta, ki bo podlaga za koriščenje sredstev iz evropskega
svežnja za okrevanje po koronski krizi.
Na sestanku bodo člani omenjene delovne skupine podrobneje predstavili vsebine in prihodnje aktivnosti v okviru
priprave načrta za okrevanje in odpornost, nato pa bodo
prisluhnili mnenjem in predlogom županov in vodstev regionalnih agencij, napovedujejo v premierjevem kabinetu.
Sodelujoči se bodo v pogovorih osredotočili predvsem na
okrevanje po pandemiji, krepitev zelene dimenzije EU,
digitalno transformacijo in posebno podporo regionalnim
in nacionalnim ukrepom z učinkom v lokalnih skupnostih,
s ciljem, da bi Slovenija najbolj učinkovito počrpala izpogajana sredstva EU.
Načrt je namreč nacionalni program projektov in ukrepov,
za katere bo Slovenija namenila sredstva iz evropskega
svežnja za okrevanje EU po koronski krizi, dogovorjenega
na julijskem maratonskem večdnevnem vrhu EU. Sveženj,
ki mu mora zeleno luč prižgati še Evropski parlament,
vključuje proračun unije za obdobje 2021-2027 v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
Slovenija lahko iz celotnega svežnja po sedanjih ocenah
računa na 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde
evrov nepovratnih sredstev, a mora tako kot ostale članice
pripraviti program ukrepov, ki bo podlaga za odločanje
Evropske komisije in Sveta EU o izplačilih sredstev.
Priprava načrta po zagotovilih predstavnikov vlade poteka
intenzivno, saj bo pretežni del sredstev iz sklada za okrevanje treba porabiti že v naslednjih dveh letih. Vlada je v
ta namen oblikovala tudi dve delovni skupini, strateško
in operativno.Za ukrepe in projekte iz načrta naj bi bilo
rezerviranih 10 milijard evrov.

SESTANEK NA MORS
19.avgusta 2020 so se na URSZR, sestali predstavniki
združenj občin s predstavniki delovne skupine NGS3MORS za spremljanje, pripravo in izvajanje vsebine
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zaščite in reševanja v okviru evropske kohezijske politike,
sredstev rescUE in drugih evropskih sredstev. Beseda je
tekla o podpisu sporazum o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje
zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente
večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe
instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU)

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

ZOS PONOVNO POZVAL VLADO K
POGOVOROM O VIŠINI POVPREČNINE

Skupina NGS3-MORS je pripravila predlog vsebin
ZRP za uvrstitev v Evropsko kohezijsko politiko (EKP)
v obdobju 2014 – 2020, za koriščenje sredstev večletnega
finančnega okvirja (VFO) 2021 – 2027 in instrumenta
za okrevanje – NextGenerationEU (NG EU), ki je bil
posredovan Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na sestanku je mag. Damjan Jaklin,
državni sekretar in vodja delovne skupine predstavnikom
združenj občin predstavil namen sestanka, in sicer gre za
predstavitev ter potencialno podporo pri uvrščanju vsebin
na področju zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014 – 2020, za koriščenje
sredstev večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in
instrumenta za okrevanje – NextGenerationEU.
Državni sekretar je poudaril, da pretekle in nedavne
podnebno pogojene nesreče, kot so žled, toča, neurja in
požari nakazujejo potrebo po skupnem odzivu različnih
deležnikov, ki ga dosežemo z ustrezno organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo sil. Predstavil je tudi proces programiranja evropskih sredstev iz različnih finančnih
virov, instrumentov in politik, kjer Ministrstvo za obrambo
z Upravo za zaščito in reševanje vidi možnost za zagotovitev
potrebnih sredstev za: vzpostavitev infrastrukturnih in
informacijsko-komunikacijskih pogojev pripravljenost in
odziv sil ZRP, vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih
pogojev za boljšo usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni, zagotavljanje ustrezne opreme za
izvajanje nalog na področju ZRP v povezavi z odzivom na
podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni, pripravo in nadgradnjo usposabljanj ter učnih
pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP,
vezanih na odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč.
Ker je za doseganje zastavljenih ciljev potrebna umestitev
v strateške in operativne dokumente na vseh ravneh, hkrati
pa je potrebna tudi podpora vseh deležnikov na področju
ZRP, lokalnih skupnosti ter organizacij, so s predstavniki
združenj predebatirali in dopolnili predlog sporazuma, ki
naj bi ga po načrtu podpisali v začetku naslednjega tedna.

Združenje občin Slovenije je 16. septembra 2020 na Vlado
RS ponovno naslovilo poziv smo ponovno zaprosili za sklic
sestanka, na katerem bi želeli odpreti pogovore o dogovoru
za višini povprečnine za leti 2021 in 2022, vključno z
odpravo prehodnega obdobja vezanega na investicijske
transfere in čimprejšnjim sprejetjem predloga Zakona o
finančni razbremenitvi občin.
Ponovno smo opomnili, da se s predlaganim načinom
izračuna stroškov ne strinjamo, saj ta ne zajema vseh
stroškov dela, predvsem pa ne zajema dejanskih stroškov
občin, temveč povprečje zadnjih štirih let. To pa pokaže
popačeno sliko realnega stanja. Na podlagi prejetih
izračunov znašajo povprečni stroški za obdobje od 2016
do 2019 610,68€, za leto 2021 se povečajo na 612,50€,
za leto 2022 pa na 614,59€. Stroški za leto 2019 pa, tudi
na podlagi prejetih izračunov znašajo 647,72€.
Na podlagi sklepa, sprejetega na 2. redni seji predsedstva
Združenja občin Slovenije, ki je potekala 22. 7. 2020,
podajamo sledeč predlog višine povprečnine za leti 2021
in 2022.
Na podlagi izračunov za leto 2021 predlaga povprečnino
v višini 673,62€, in sicer je k znesku 647,72€, ki predstavlja dejanske stroške za leto 2019, treba prišteti dvig plač za
leto 2020 v višini 16,6€ (5,7 % dvig plač – 2020) in dvig
plač za leto 2021 v višini 9,3€ (3,2%- dvig plač 2021).
Za leto 2022 pa Združenje občin Slovenije predlaga
povprečnino v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 2022,
do katerega bo nedvomno prišlo. Ker dejanske številke še
niso znane, k znesku 673,62€ natančen dvig plač ni prištet.
V dopisu ponovno opozarjamo, da so osnova za podan
izračun dejanski stroški, ki so jih občine imele v letu 2019
in povečani stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih
za leto 2019 še niso bili upoštevani in jih bo v letu 2021 in
2022 uslužbencem na lokalnem nivoju potrebno izplačati.
Hkrati s tem pa smo podajali tudi predlog za odpravo
prehodnega obdobja za investicije iz 21. člena ZFO1, in sicer na način, da se že z letošnjim letom odpravi
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prehodno obdobje in omogoči polno sredstev navedenega
člena. Namreč sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu
ZFO-1 je del sistema financiranja občin in je korekcijski
razvojni element za najšibkejše občine. Zaradi varčevanja
v preteklem obdobju (pa čeprav na najšibkejših) se je
del sredstev za sofinanciranje investicij namenil skozi
brezobrestne kredite izven kvote zadolževanja, vendar
je to povzročilo nesorazmerno zadolževanje ravno pri
najšibkejših. Postopna sanacija nastale situacije se izvede
na način, da se že z letošnjim letom odpravi prehodno
obdobje in omogoči polno uporabo vira iz 21. člena ZFO.
Predlagali pa smo tudi čimprejšnje sprejetje predloga
Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ki je v
parlamentarnem postopku.

• da se za objekte daljšega obstoja šteje objekte, ki so bili
zgrajeni brez gradbenega dovoljenja v najmanj 20 letih
pred oddajo zahtevka in se ga ne veže na fiksen datum;
• da GZ-1 omogoči lažjo pridobitev uporabnega
dovoljenja za stanovanjske stavbe zgrajene z gradbenim
dovoljenjem v 70-ih in 80-ih letih, pod pogojem, da
so te stavbe v uporabi in evidentirane v zemljiškem
katastru.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

ZOS OBLIKOVAL PREDLOG VIŠINE
POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE
LETI IN VLADI PODALO POBUDO
ZA ZAČETEK POGOVOROV O NJENI
DOLOČITVI

PRIPOMBE NA PREDLOG
GRADBENEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije je 28.avgusta 2020 na Kabinet
predsednika Vlade RS in Ministrstvo za finance naslovilo
dopis, v katerem podajamo predlog višine povprečnine za
leti 2021 in 2022. Podali pa smo tudi pobudo za pričetek
pogovorov o določitvi višine povprečnine.
V začetku meseca julija smo s strani Ministrstva za finance
prejeli predlog izračuna stroškov za financiranje občinskih
nalog za leti 2021 in 2022. S predlaganim načinom izračuna
stroškov se ne strinjamo, saj ta ne zajema vseh stroškov
dela, predvsem pa ne zajema dejanskih stroškov občin,
temveč povprečje zadnjih štirih let. To pa pokaže popačeno
sliko realnega stanja. Na podlagi prejetih izračunov znašajo
povprečni stroški za obdobje od 2016 do 2019 610,68€,
za leto 2021 se povečajo na 612,50€, za leto 2022 pa na
614,59€. Stroški za leto 2019 pa, tudi na podlagi prejetih
izračunov, znašajo 647,72€. Združenje občin Slovenije je
na 2. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije,
ki je potekala 22. 7. 2020, že oblikovalo predlog višine
povprečnine za leti 2021 in 2022. vztrajamo pri predlogu,
da se povprečnina za leto 2021 določi v višini 673,62€, v
letu 2022 pa v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 2022.
Osnova za izračun so izračunani dejanski stroški, ki so
jih občine imele v letu 2019 in povečani stroški dela v
letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 2019 še niso bili
upoštevani in ji bo v letu 2021 in 2022 uslužbencem na
lokalnem nivoju potrebno izplačati.
Podali smo tudi predlog za odpravo prehodnega obdobja
za investicije iz 21. člena ZFO-1, in sicer na način, da se že
z letošnjim letom odpravi prehodno obdobje in omogoči

Združenje občin Slovenije ja na Ministrstvo za okolje
in prostor naslovilo dopis s pripombami na predlog
Gradbenega zakona.
Med ključnimi pripombami, ki smo jih prejeli je nujnost, da plačan komunalni prispevek ostane pogoj za
izdajo gradbenega dovoljenja. Mehanizem deluje in ga ni
potrebno spreminjati.
Med drugim smo predlagali še:
• da se vzdrževalna dela v javno korist uvrstijo med
gradnje, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje;
• da se glede pristojnosti UE ohrani dosedanje določbe;
• ne strinjamo se z dejstvom, da negativno mnenje
postane odločba, zoper katero je možna pritožba. S to
spremembo se podvajajo upravni postopki in postopek
izdaje mnenja se še dodatno podaljšuje;
• da se prijava začetka gradnje za enostavne in nezahtevne
objekte ne predpiše;
• da GZ-1 podrobneje definira vsebino prijave začetka
gradnje za začasne objekte (ob izrednih dogodkih, za
skladiščenje), nezahtevne in enostavne objekte-stavbe;
• da se za gradnje kot jih določa 114. člen, izvedene
pred uveljavitvijo GZ, podaljša rok za vložitev zahteve
za legalizacijo za najmanj tri leta, in sicer iz pet na
osem let;
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polno črpanje sredstev navedenega člena. Namreč sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1 je del sistema
financiranja občin in je korekcijski razvojni element za
najšibkejše občine. Zaradi varčevanja v preteklem obdobju
(pa čeprav na najšibkejših) se je del sredstev za sofinanciranje investicij namenil skozi brezobrestne kredite izven
kvote zadolževanja, vendar je to povzročilo nesorazmerno
zadolževanje ravno pri najšibkejših. Postopno sanacijo nastale situacije je treba izvesti tako, da se že z letošnjim letom
odpravi prehodno obdobje in omogoči polno uporabo vira
iz 21. člena ZFO.
Ker Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki predstavlja pomemben korak k finančni in tudi administrativni
razbremenitvi občin, še vedno ni sprejet, smo ponovno
apelirali na predsednika Vlade RS, da se navedeni zakon,
ki se nahaja v državnozborski obravnavi, čimprej sprejme.
Da bi potrebni postopki v zvezi s sprejetjem proračunskih
dokumentov, vključno z Zakonom o izvrševanju proračunov
za leti 2021 in 2022, čimprej in brez zavlačevanj stekli,
smo predsedniku Vlade RS Janezu Janši predlagali sklic
sestanka, na katerem bi želeli bi odpreti pogovore o dogovoru za višini povprečnine za leti 2021 in 2022 vključno
z odpravo prehodnega obdobja vezanega na investicijske
transfere in čimprejšnjim sprejetjem predloga Zakona o
finančni razbremenitvi občin.

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in
Državni svet RS naslovilo mnenje oz. pripombe k osnutku
Zakona o učinkoviti rabi energije.
Na začetku smo opozorili, da pri pregledu osnutka Zakona
o učinkoviti rabi energije nismo zasledili prikaza finančnih
posledic njegove uveljavitve, zato smo pripravljavca zaprosili za posredovanje le-teh.
Drugi odstavek 16. člena določa, da osebe javnega prava
določijo osebo, ki je odgovorna za upravljanje z energijo in
njene naloge. Nadalje tretji odstavek 16. člena 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. Predlagali smo, 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.
Celoten dopis je na voljo TU.

SOFINANCIRANJE KNJIŽNIČNEGA
GRADIVA

PREDLOGI ZOS NA VEČLETNI
FINANČNI OKVIR IN NOV INSTRUMENT
ZA OKREVANJE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo
naslovilo dopis s prošnjo za pojasnila v zvezi s sofinanciranjem nakupov knjižničnega gradiva.

Združenje občin Slovenije je 6. avgusta 2020 na kabinet
Predsednika Vlade RS in Službo Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko naslovilo dopis, v katerem
na podlagi sklepov Predsedstva ZOS, med drugim predlagamo, da se k oblikovanju projektov aktivno vključi predstavnike občin in združenj občin, da skupaj pripravimo
vsebine, ki bodo izražale dejanske potrebe lokalnih okolij.
Predlagali smo, da se poleg Strateških izhodišč kohezijskih
regij pozornost virov usmeri v ureditev:

Zaprosili smo za pojasnilo, zakaj sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva ne poteka skladno z že sklenjenimi
pogodbami. Nakup gradiva vsakoletno sofinancirajo
občine ustanoviteljice ter Ministrstvo za kulturo (delež
državnih sredstev je določen na podlagi predhodno podane
izjave o višini zagotovljenih občinskih sredstev).
Celoten dopis je na voljo TU.

• vodo-oskrbe (tudi za sisteme izpod 10.000 prebivalcev)
• kanalizacij na aglomeracijah izpod 2000 PE, še posebej
tistih, ki so bila načrtovana za priključevanje na že
izgrajene ČN
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• lokalne cestne infrastrukture, ki je zaradi finančne
podhranjenosti občin, v slabem stanju
• infrastrukture za predšolsko varstvo
• infrastrukture za civilno zaščito in požarno varstvo
(vozila, oprema in objekti)
• zagotavljanje institucionalnega varstva starejših
• javno turistično infrastrukturo
• infrastrukturo za podporo gospodarstvu (širitve industrijskih con, inkubatorji,…)
Dopis v celoti je na voljo TU.

VPRAŠANJA OBČIN

ODDAJA ŠPORTNEGA PARKA V
UPRAVLJANJE
Vprašanje občine:
» Na občini se soočamo z vprašanji in odločitvijo o oddaji v
upravljanje Športnega parka (športna dvorana, atletski stadion, igrišče z umetno travo, travnato igrišče). V upravljanje
bi športni park rado prevzelo društvo, ki deluje v javnem
interesu. Ker Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne dopušča oddaje društvom v
upravljanje, nas zanima, če obstaja pot oz. zakonska podlaga,
po kateri bi vsaj tehnično izvedbene naloge (koordinacija,
vzdrževanje, hišna opravila,..) lahko prevzelo društvo, ki
deluje v javnem interesu.«
Odgovor:
Vprašanje smo naslovili na ostale občine članice in prejeli
odgovore, ki so dostopni TU.
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SEJE VLADE RS

nacionalnem programu za mladino 2013-2022, Odlok o
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi
bolezni COVID-19. Vlada RS je odločila, da ukrepi iz
odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi
ter prerazporedila sredstva državnega proračuna. Vlada je
tudi določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J) ki bo poslan v obravnavno v Državni zbor po skrajšanem postopku
in besedilo Odloka o spremembah Odloka o okviru za
pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020
do 2022 v delu, ki se nanaša na leto 2020. Prav tako pa je
Vlada RS dopolnila sklep o začasnem zadržanju izvajanja
proračuna in sprejela odgovore na poslanska vprašanja,
med drugim na vprašanji v zvezi s 400 vladnimi projekti
in v zvezi z dopolnitvami vladnih načrtov za ukrepanje v
epidemiji, zapiranjem občinskih mej, delovanjem javnega
prevoza, delom na domu, poukom na daljavo, prepovedmi
obiskov v domovih za starejše in nastalimi finančnimi
zadolžitvami.
Celoten povzetek 30. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

REDNE SEJE VLADE RS

28. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada je sprejela sklep o uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam,
sosednja država je že v sredo presegla 40 okužb na 100.000
prebivalcev. Uvedbo karantene s Hrvaško in druge sorodne
ukrepe je predstavil minister za notranje zadeve Aleš Hojs,
ki je poleg ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Aleksandre Pivec in vladnega govorca, veleposlanika Jelka
Kacina sodeloval na novinarski konferenci po seji vlade.
Celoten povzetek 28. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

29. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 29. redni seji med drugim podaljšala
ukrep čakanja na delo do konca septembra 2020 in odločila,
da ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi. Vlada RS je izdala Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na
mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah
na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije
ter potrdila izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta
za okrevanje in odpornost. Vlada RS pa je izdala tudi
Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, odgovorila na uradni
opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov
za prenos Direktive o energetski učinkovitosti stavb, sprejela stališče Slovenije glede sporočila Evropske komisije o
Akcijskem načrtu za pravično in preprosto obdavčitev, ki
podpira strategijo za okrevanje ter potrdila predlog stališča
Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropsko ekonomsko – socialnemu
odboru in Odboru regij v luči zagotovitve kratkoročne
zdravstvene pripravljenosti EU na morebitne nove izbruhe
COVID-19 v Evropi.
Celoten povzetek 29. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

31. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim odločila, da
ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi veljajo
še naprej in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih
na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah
in v notranjosti Republike Slovenije. Vlada RS je sprejela
tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike
2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v
drugem četrtletju 2020 ter podprla predlog Zakona o
spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na
pisno poslansko vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi
soglasji infrastrukturnim projektom.
Celoten povzetek 31. redne seja Vlade RS je na voljo TU.

32. REDNA SEJA VLADE RS

30. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim razporedila
sredstva državnega proračuna, sprejela Sklep o spremembi
Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih

Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o
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sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih
pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
ter dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020.
Vlada RS se je seznanila tudi z Analizo plač v javnem
sektorju za leto 2019 in sprejela mnenje glede predlaganih
sprememb Zakona o dohodnini in o predlogu sprememb
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Celoten povzetek 32. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Vlada RS je na svoji 30. dopisni seji potrdila predlog rebalansa proračuna za leto 2020 in sprejela novelo Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021, ki bo omogočila izvrševanje letošnjega proračuna
po uveljavitvi rebalansa.
Celoten povzetek 83. dopisne seje Vlade Rs si lahko preberete TU.

92. DOPISNA SEJA VLADE RS

33. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na svoji 92. redni seji med drugim izdala
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter
Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji.
Celoten povzetek 92. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

Vlada RS je na svoji 33. redni seji med drugim obravnavala
predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 ter Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada RS je izdala Odlok o
spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o odpadkih ter Uredbo o spremembah in dopolnitvi
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini. Prav tako je Vlada RS sprejela Stališče do
Ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s
fiskalnimi pravili v letu 2019, prerazporedila pravice
porabe v državnem proračunu ter se seznanila s skupnim
poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto
2019. Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov
2020-2023 uvrstila nov projekt »Zelena delovna mesta« in
sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z vsebino
in potekom priprav slovenskega predsedovanja Svetu EU
v drugi polovici leta 2021.
Celoten povzetek 33. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

93. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim stališči
do mnenj Državnega sveta RS glede predloga rebalansa
letošnjega državnega proračuna predloga novele Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021. Prav tako pa se je Vlada RS opredelila tudi do
amandmajev na predlog rebalansa.
Celoten povzetek 93. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

94. DOPISNA SEJA VLADE RS

DOPISNE SEJE VLADE RS

Vlada RS je na svoji 94. dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji,
na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti
Republike Slovenije.
Celoten povzetek 94. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

79. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 79. dopisni seji sprejela sklep o nadaljnji
uporabi ukrepov iz Odloka o omejitvah ponujanja in
prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter ukrepov iz
Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi. Sprejela je tudi
Informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za
obdobje 2021 do 2022.
Celoten povzetek 79. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.
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navedenega dogovora. Povprečnina, ki je na prebivalca v
državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje
z zakonom določenih nalog, se v skladu z Zakonom o
financiranju občin za leto 2021 določi v višini 628,20
EUR in za leto 2022 izhodiščna v višini 628,20 EUR.
Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja
občin bodo na področju sofinanciranja občinskih investicij po Zakonu o financiranju občin poiskali rešitve za
skrajšanje prehodnega obdobja, povečanje fleksibilnosti,
namenskosti in poenostavitve uporabe tega vira.
Celoten povzetek 98. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

Vlada RS se je na svoji 95. dopisni seji seznanila z Oceno
epidemiološke situacije v državah Evropske unije in
schengenskega območja, Balkana in izbranih tretjih
državah, Oceno epidemiološke situacije v državah in
priporočilom Evropske komisije Re-open EU ter opredelitvijo kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije in
epidemiološkimi trendi kumulativne 14-dnevne incidence
na 100.000 prebivalcev po posameznih državah, ki jih je
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Presodila je
strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju
in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji,
na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti
Republike Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej
uporabljajo.
Spremembe se na seznamih držav, in sicer gredo na rdeči
seznam nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske,
Avstrije in Hrvaške, Italija na oranžni seznam, Poljska in
Srbija na zelenega.
Celoten povzetek 95. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

96. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 96. dopisni seji sprejela spremembo
Sklepa o določitvi seznama epidemiološko varnih držav
oziroma njihovih administrativnih enot in seznama držav
oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko
visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo
COVID-19.
Sklep o seznamu držav je začel veljati v torek, 29. septembra 2020 (in ne v ponedeljek, 28. septembra 2020).

98. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS se je na svoji 98. dopisni seji potrdila Dogovor
o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, sprejela tako
imenovani peti protikorona paket in sklep o ukrepih za
zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G.

Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in
2022
Vlada Republike Slovenije je z reprezentativnimi združenji
občin sklenila Dogovor o višini povprečnine za leti 2021
in 2022 ter pooblastila ministra za javno upravo za podpis
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10 SEJE DRŽAVNEGA
ZBORA RS

11 SEJE DRŽAVNEGA SVETA
RS

20. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA
RS

32. SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS
Državni svet RS je na svoji 32. redni seji, ki je potekala 16.
9. 2020, med drugim podprl Predlog rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2020 in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter se seznanil
s stališči Vlade RS o Večletnem finančnem okviru EU
2021-2027 in svežnju za okrevanje. Slednja dokumenta
jim je predstavil predsednik Vlade RS Janez Janša.
Celoten povzetek 32. seje Državnega sveta RS je na voljo

20. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 21. 9.
2020 do 29. 9. 2020. Poslanke in poslanci so med drugim
potrdili Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2020 (Rb2020), Odlok o okviru za pripravo proračunov
sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–
22-B), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 (ZIPRS2021-A), Zakon o spremembi in dopolnitvi
Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (ZJSRS-H) in Zakon o dopolnitvah
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-2H). Potrdili pa so tudi, da je Predlog Zakona o
spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP-1D) primeren za nadaljnjo obravnavo.
Celoten povzetek 20. redne seje Državnega zbora RS je
na voljo TU.

TU.
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12 	novice iz občinskih
logov

POVEČANJE POPLAVNE VARNOSTI
V OBČINI GORENJA VAS-POLJANE
PRIMER DOBRE PRAKSE
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob
ogledu izvajanja ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko
projekt ocenil kot primer dobre prakse, ki dokazuje, da
lahko manjše protipoplavne zaščite izvedemo učinkovito
in predvsem v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo.
»V tem primeru je Občina Gorenja vas – Poljane izpeljala,
kar je najtežje. To so vsi postopki pridobivanja dovoljenj in
postopke, povezane z razpolaganjem zemljišč.« Minister je
poudaril, da bo takšne primere v prihodnje treba vzeti za
zgled.
»Tudi v primeru tega projekta gre za zavarovano območje
Natura 2000, ki jih je v Sloveniji kar 37%. Ta projekt prikazuje pragmatičen vsebinski pristop, ko je v ospredju skrb
za naravo in ne postopki in forma, ki nas praviloma privede
do poti, ko ne vidimo kako naprej. V tem primeru so očitno
tesno sodelovanje in vsebina privedli do razmeroma optimalne
časovne izvedbe projekta«, je povzel minister mag. Vizjak.
V prihodnje se zaradi dobro izpogajanih sredstev, ki prihajajo iz EU v okviru naslednje finančne perspektive, kot tudi
finančnih sredstev Sklada za okrevanje, ponujajo možnosti
za financiranje večjih projektov. Minister je omenil, da
se bo v prihodnje okrepilo gospodarsko javno službo,
investicijsko vzdrževanje vodotokov.
Minister je ob oceni projekta ocenil, da ne gre samo za
vodno-gospodarski projekt, temveč tudi naravovarstveni.

TRBOVELJSKA OBČINA VODILNA V
ČEZMEJNEM PROJEKTU INSPIRACIJA
Trboveljska občina je vodilna v čezmejnem projektu
Interreg Slovenija-Hrvaška Inspiracija, katerega namen
je revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu
in na Reki. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega
sklada za regionalni razvoj v višini 1,27 milijona evrov.
V Občini Trbovlje želijo s projektom Inspiracija oživiti
bogato in edinstveno industrijsko kulturno dediščino
- tovarniške zgradbe, dimnike, rudniške jaške, življenje
delavcev in rokodelske veščine, tako da je lokalno znanje
povezano in nadgrajeno s sodobno tehnologijo, kulturni in
turistični izdelki pa so pripravljeni na podlagi interaktivnih
medijev in zanimivi za obiskovalce.
Okrepili bodo znanje lokalnih deležnikov in povezali
lokalno turistično ponudbo. V načrtu je tudi skupen
čezmejni nastop in nastop na mednarodnem trgu. Štiri
revitalizirana območja bodo ponudila celovit čezmejni
produkt trajnostnega kulturnega turizma tako, da bodo
ta štiri mesta postala prepoznavnejša ter bolj privlačna za
prebivalce in obiskovalce.
Skupno zgodovino območja bodo na osrednjih območjih
dediščine predstavili preko privlačne interpretacije v sodobnih informacijskih centrih ter preko edinstvenih doživetij
in dogodkov. Vzpostavljeni bodo štirje informacijski centri
za interpretacijo dediščine, v Trbovljah, Slovenski Bistrici,
Labinu in na Reki.
Razvili bodo skupno kulturno-turistično pot od žag in
mlinov Pohorja, preko rudnikov Trbovelj in Labina, do
reškega pristanišča. Organizirali bodo tudi celovite programe za različne ciljne skupine, kot sta skupni Festival
industrijske dediščine in Bienale industrijske umetnosti.
Uveden pa bo tudi inovativen način predstavitve dediščine
prek novih vsebin sob pobega - pobeg iz rudnika in pobeg
iz tovarne.
V projektu sodeluje sedem partnerjev, in sicer: Občina
Trbovlje, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,
Labin Art Express XXI, podjetja Subjekt, Urbanex ter Naj
tura in Turistična skupnost Rabac Labin.

NEZAKONITA POSLOVNA PRAKSA DVOJNO ZARAČUNAVANJE STROŠKOV
SESTAVE PRODAJNE POGODBE S
STRANI STEČAJNEGA UPRAVITELJA
S strani občine članice smo prejeli dopis v zvezi z dvojnim zaračunavanjem stroškov sestave navadne prodajne
pogodbe s strani stečajnega upravitelja ter Sodbo Višjega
sodišča v Mariboru, ki je razsodilo v prid občine v sporu
zoper stečajnega upravitelja glede zaračunavanja navedenih
storitev. Višje sodišče je razsodilo, da je tovrstna praksa
nezakonita.
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13 	novice združenja

Tako želi občina s svojim primerom seznaniti širšo javnost
in na ta način preprečiti še kakšno nezakonito in nedopustno prakso.
Dopis občine in sodba višjega sodišča sta dostopna TU.

19. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
78 občin je v okviru 19. Evropskega tedna mobilnosti
(ETM), ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, občane
spodbujale k aktivni mobilnosti s sloganom Izberi čistejši
način prevoza! ETM je namenjen zmanjševanju cestnega
motornega prometa kot enega glavnih onesnaževalcev v
Sloveniji.
Cestni motorni promet je tudi v Sloveniji eden največjih
onesnaževalcev okolja. Tradicionalni septembrski ETM je
tokrat s sloganom Izberi čistejši način prevoza! namenjen
zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju
čistejše mobilnosti – hoje, uporabe kolesa ali javnega prevoza. V času epidemije se je tako v Sloveniji kot v Evropi
zmanjšalo onesnaževanje zraka iz motoriziranega prometa.
Vrednosti dušikovega oksida (NO2), ki večinoma izvira iz
cestnega motornega prometa, so se v Ljubljani in Mariboru
konec marca več kot prepolovile.
Letošnji 19. ETM je potekal v spremenjenih razmerah,
ki jih narekuje trenutna epidemiološka situacija. Navkljub
omejitvam se je ETM pridružilo kar 78 občin, ki so
občane k hoji ali kolesarjenju spodbujale na domiselne
načine. Večina občin je organizirala Dan brez avtomobila,
Park(irni) dan ali pa Pešbus. Danes le 25 odstotkov slovenskih šolarjev prihaja v šolo peš ali s kolesom, večina se
jih pripelje z avtomobilom, medtem ko jih je še pred 15
leti kar 75 odstotkov v šolo pešačilo ali kolesarilo. Zato se
v okviru projekta Izobraževanje za trajnostno mobilnost v
vrtcih in osnovnih šolah z Belim zajčkom in Kokoško Rozi
spodbuja otroke in njihove starše, da pustijo avto doma.

EVROPSKI ODBOR ZA VARSTVO
PODATKOV SPREJEL NOVE SMERNICE
Informacijski pooblaščenec je na svojih spletnih straneh
objavil obvestilo, da je Evropski odbor za varstvo podatkov
sprejel Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca
v Splošni uredbi o varstvu podatkov ter Smernice glede
ciljanja v okviru spletnih družbenih medijev.
Nove Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca v
Splošni uredbi o varstvu podatkov pojasnjujejo koncepte
upravljavca, obdelovalca in skupnih upravljavcev ter nizajo
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posledično sprostilo mesta v obstoječih domovih, obenem
pa zagotovilo dodatna delovna mesta. »
Sredi junija so objavili javni razpis za podelitev koncesij
za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za
starejše, s katerim nameravajo do leta 2022 zagotoviti
dodatnih 1100 mest. Vloge zbirajo do 1. oktobra 2020,
pri izbiri koncesionarjev pa bodo med drugim upoštevali
pokritost potreb po državi, pri čemer naj bi največ točk
dobili ponudniki iz upravnih enot, ki še nimajo ustreznih
kapacitet za institucionalno varstvo starejših.
Objavljen je bil tudi javni razpis za sofinanciranje projektov
vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/
ali za zagotavljanje začasnih namestitev za starejše, v okviru
katerega na ministrstvu načrtujejo podporo 30 projektom.
V okviru deinstitucionalizacije so v teku tudi priprave na
gradnjo manjših namestitvenih enot za Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in za Dom na
Krasu.

konkretne primere iz prakse. Smernice bodo predmet
javnega posvetovanja in so dostopne TU.
Smernice o ciljanju na uporabnike družbenih medijev pa
pojasnjujejo vloge in odgovornosti ponudnikov družbenih
medijev in oglaševalcev pri ciljanju na posameznike.
Izpostavljena so tveganja za pravice posameznikov, ključne
zahteve glede varstva podatkov, kot so zakonitost in
preglednost ter ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov.
Poleg tega se smernice osredotočajo na različne mehanizme
ciljanja, obdelavo posebnih vrst podatkov in obveznost
skupnih upravljavcev, da vzpostavijo ustrezen dogovor v
skladu s členom 26 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Tudi te smernice, ki so dostopne TU, bodo predložene v
javno posvetovanje.

SLOVENIA.SI – SLOVENIJA V ZGODBAH
V začetku avgusta 2020 je zaživela slovenska različica
spletnega mesta slovenia.si, ki predstavlja Slovenijo skozi
zapisane in videozgodbe ter nacionalno znamko I Feel
Slovenia.
Po čem je Slovenija najbolj prepoznavna? Na kaj smo
ponosni? Kdo je zaznamoval našo preteklost in kdo so
Slovenci, ki so s svojimi dosežki popeljali Slovenijo v svet?
Pa tudi kakšen recept za praznične ter običajne dni boste
našli. Poskrbeli smo, da boste zgodbe o Sloveniji lahko
prebirali prav povsod, saj je spletno mesto slovenia.si
prilagojeno tudi mobilnim telefonom.

DODATNA MESTA V DOMOVIH ZA
STAREJŠE
Na ministrstvu za delo so sredi avgusta 2020 napovedali,
da je ena od njihovih prednostih nalog v tem mandatu
čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše v
Sloveniji. To naj bi med drugim dosegli s podelitvijo dodatnih koncesij, a direktorji javnih zavodov opozarjajo, da
se s tem širi le mrežo zasebnih domov, ki so za uporabnike
večinoma dražji.
Cilj je že v letošnjem letu sprožiti postopke za čimprejšnjo
zagotovitev dodatnih mest v domovih za starejše, kar naj bi
zagotovili s podelitvijo koncesij in intenzivnim črpanjem
evropskih sredstev. Pri črpanju evropskih sredstev se bodo
osredotočili na projekte za zagotovitev dodatnih zmogljivosti za dnevno varstvo in deinstitucionalizacijo, kar bi
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• ne zagotovi dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
v skladu s 5. členom tega zakona,
• ne izdela ocene nesorazmernega bremena iz 6. člena
tega zakona,
• ne objavi izjave o dostopnosti v skladu s 7. členom
tega zakona,
• ne zagotovi povezave za pošiljanje povratnih informacij
iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ali
• ne odgovori uporabniku v skladu z drugim odstavkom
8. člena tega zakona.
ZDSMA tudi določa, da sme pristojni inšpektor za
prekrške iz tega zakona v hitrem postopku izreči globo
tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
Glede na izredno perečo in aktualno problematika si bo
URSIV prizadeval, da bodo spletišča zavezancev skladna
z zahtevami glede dostopnosti, zato poziva vse zavezance,
da v kolikor še niso izpolnili zahteve iz ZDSMA, da to
storijo v čim krajšem času.

ZAKON O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN
MOBILNIH APLIKACIJ V UPORABI
S 23. septembrom 2020 se je začel uporabljati Zakon o
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) za
prilagoditev spletišč, objavljenih pred 23. septembrom
2018. Pred enim letom pa se je ZDSMA začel uporabljati
za spletišča, ki so nastala po 23. septembru 2018.
Namen ZDSMA je, da se uredijo ukrepi za zagotovitev
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev
po ZDSMA za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z
različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za
državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti
in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje
(v nadaljevanju zavezanec).
Spletišča in mobilne aplikacije morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede dostopnosti:
• informacije in uporabniški vmesniki morajo biti
uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko
zaznajo;
• zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in
navigacijo;
• informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in
njegovo delovanje morajo biti razumljivi;
• vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče
zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti,
tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da
imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z
naprednimi tehnologijami.
Izpolnjevanje zahtev za svoja spletišča in mobilne aplikacije
mora zagotavljati zavezanec.
Šteje se, da je vsebina spletišč in mobilnih aplikacij skladna
z zahtevami glede dostopnosti, če vsebina spletišč in mobilnih aplikacij zavezanca izpolnjuje zahteve iz standarda
SIST EN 301 549 V2.1.2. V ZDSMA je določeno, da
nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena tega zakona
opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo - inšpektorji
Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost. V
primeru neupoštevanja določb ZDSMA določa, da pristojni inšpektor v prekrškovnem postopku z globo 200
do 2.000 eurov kaznuje odgovorno osebo zavezanca, če:

MESEČNO POROČILO MDDSZ O
SOCIALNIH PREJEMKIH
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (MDDSZ) je 22. septembra 2020 objavilo
mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec september 2020. Gre za prejemke, ki jih izplačuje MDDSZ,
Zavod RS za zaposlovanje in občine. MDDSZ plačuje
socialne transferje preko socialnih centrov in Zavoda
za zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine.
Poročilo vsebuje pomembne informacije o dinamiki plačil,
številu upravičencev do socialnih transferjev in omogoča
mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi
istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje.
Poročilo trenutno zajema 27 različnih socialnih transferjev,
vključno z nadomestilom za brezposelnost, kar predstavlja
večino plačanih transferjev ministrstva. Podatki za leto
2019 kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom,
starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna
pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna
štipendija.
V letu 2019 je skupni znesek plačan za transferje, za katere
so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov plačujejo občine za pravice
oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, družinskega
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pomočnika in subvencije najemnine. Glede na število
posameznikov, ki so upravičeni do posamezne pravice,
so največji transferji otroški dodatek, dodatek za veliko
družino, denarna socialna pomoč in državna štipendija.
Celotno poročilo je na voljo TU.

tako za vprašanje upravičenosti do položajnega dodatka
javnih uslužbencev, ki na podlagi pooblastila nadomeščajo
direktorja, ravnatelja ali tajnika (plačna skupina B), kot
tudi v vseh drugih primerih, ko gre za vodenje organizacijske enote po pooblastilu zaradi odsotnosti vodje,
za katerega je vrednotenje vodenja organizacijske enote
že vključeno v plačni razred delovnega mesta (npr. Vodja
sektorja VII/2, šifra DM J017934, Vodja izpostave I, šifra
DM K017914,…).
Celoten dopis je na voljo TU.

FUNDACIJA ZA ŠPORT BO V LETU 2021
ZA ŠPORT NAMENILA 12 ODSTOTKOV
VEČ SREDSTEV
Svet Fundacije za šport je sprejel Finančni načrt za leto
2021. Fundacija bo z javnima razpisoma za leto 2021
razdelila sredstva v skupni višini 9,5 milijona evrov, kar
je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje koledarsko leto.
Od razpisanih sredstev bo 2.375.000 evrov namenjenih za
sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za
šport v naravi in sicer v triletnem obdobju (2021-2023).
Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter
družbene in okoljske odgovornosti v športu bo fundacija
v letu 2021 namenila 7.125.000 eur.
Športne organizacije se v letošnjem letu zaradi izrednih
razmer, povezanih s pandemijo koronavirusa, soočajo
z izjemnimi težavami pri izvajanju sofinanciranih programov. Še posebej je to izrazito pri programih tekmovalnega športa. Zato je Svet Fundacije za šport na prejšnji
seji, z namenom blažitve posledic omenjenega izrednega
stanja, sprejel sklep, da se rok za izvedbo s pogodbami
določenih obveznosti, sklenjenih za leto 2020, zamakne v
prvo polovico leta 2021 in sicer do 30. junija 2021.
O vseh nadaljnjih aktivnostih bo Združenje občin Slovenije
občine članice sproti obveščalo.

NOVA ŠTEVILKA GLASILA ePROSTOR
Geodetska uprava RS je pripravila novo številko glasila
eProstor, v kateri lahko med drugim več preberete o:
• predlogu Zakona o katastru nepremičnin
• gradbeni zakonodaji in elektronskem poslovanju
• izvajanju 10. faze izboljšave zemljiškokatastrskega
prikaza
• aktivnostih ob 48. Geodetskem dnevu
• o projektu »V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih
informacij«
Celotna številka je na voljo TU.

KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA
AVGUSTA
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v začetku meseca septembra pripravila novo izdajo
Kohezijskega ekotička, v katerem si lahko med drugim več
preberete o večletnem finančnem okvirju.

Večletni finančni okvir na ravni EU
Voditelji in voditeljice EU so se na srečanju v Bruslju
dogovorili o dolgoročnem proračunu EU za obdobje
2021–2027 v višini 1074,3 milijarde EUR. Proračun bo
podpiral naložbe v digitalni in zeleni prehod.

POLOŽAJNI DODATEK ZA
JAVNE USLUŽBENCE, KI VODIJO
ORGANIZACIJSKO ENOTO NA
PODLAGI POOBLASTILA ZA VODENJE

Večletni finančni okvir na ravni Slovenije
Slovenija je bila pri pogajanjih o večletnem evropskem
proračunu uspešna, saj ostaja neto prejemnica. V prihodnjih sedmih letih naj bi Slovenija po ocenah v okviru svoje
nacionalne ovojnice prejela 2,9 milijarde evrov na področju
kohezijske politike, 1,5 milijarde evrov sredstev v okviru

Na Ministrstvu za javno upravo so na podlagi številnih
vprašanj glede pravice do položajnega dodatka javnim
uslužbencem, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi
pooblastila ponovno preučili določbe Uredbe o kriterijih za
določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: uredba). Gre
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skupne kmetijske politike in 100 milijonov iz Sklada za
pravičen prehod.

Občine boste o datumu obiska inšpektorjev pravočasno
obveščene.

Aktualni razpisi
Med aktualnim razpisi so:
• Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja
na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2020
• Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022
• 4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

SPREMENJENA UREDBA O POSEGIH V
OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI
PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE
12. avgusta 2020 je v veljavo stopila Uredba o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Spremembe, ki jih prinaša, so:
• Dvig pragov za predhodni postopek (PP) pri nekaterih posegih v okolje. Izkušnje z izvajanjem Uredbe
so pokazale na prenizko postavljene pragove, zaradi
katerih je bilo potrebno izvesti PP.
• Nova opredelitev glede obveznosti izvedbe PP v primeru sprememb že obstoječih posegov. Sprememba
obstoječega posega bo predmet PP le, če sama zase ali
skupaj z že izvedenimi spremembami presega prag iz
Priloge 1 uredbe.
• Nosilcem posegov ukinja možnost, da zahtevajo
izvedbo PP za posege, ki ne dosegajo pragov iz
Priloge 1 Uredbe.
• Nova določila, kdaj gre za kumulativni poseg v
okolje.
Nosilci posegov bodo morali kljub povišanju pragov za
PP pridobiti ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja
(npr. vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, mnenja v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno dovoljenje).

Napovedani razpisi
Med napovedanimi razpisi pa lahko najdete sledeče objave:
•

Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari
(pilotni projekt) - napovedan za september 2020

•

Elektropolnilnice - napovedan za december 2020

Celoten Kohezijski e-kotiček meseca julija je na voljo TU.

PREDVIDENI INŠPEKCIJSKI NADZORI
NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB
POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE
NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH NA
OBČINAH
S strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami smo prejeli obvestilo, da bodo v času od
1. 10. 2020 do 20. 20. 2020 izvedeni inšpekcijski nadzori
v okviru katerih bodo inšpektorji pregledali dele načrtov
zaščite in reševanja, izdelane na podlagi Državnega/
regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, katerega
je Vlada RS sprejela 23. 7. 2020.
Osredotočili se bodo predvsem na način obveščanja, izvajanje zaščitnih ukrepov določenih s temeljnim načrtom
(prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični
ukrepi, RKB zaščita - biološka zaščita), izvajanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) - prva pomoč in
nujna medicinska pomoč, pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem, zagotavljanje osnovnih
pogojev za življenje, načrtovanje materialno – tehničnih
in finančnih sredstev, načrte dejavnosti občin in sile ZRP,
ki so predvidene za izvajanje načrta.

32

September 2020

15 AKTUALNI JAVNI RAZPISI 16 EU NOVICE
V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Medregionalni razpisi: Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020
2. LIFE - 31. 12. 2020

SVET EU ODOBRIL PREDLOGE
KOMISIJE ZA DODELITEV FINANČNE
PODPORE

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

Svet EU je odobril Komisijine predloge za dodelitev
finančne podpore v višini 87,3 milijarde evrov 16 državam
članicam v okviru instrumenta SURE.
Finančna podpora bo državam članicam EU na voljo v
obliki posojil pod ugodnimi pogojil, izplačila državam
članicam naj bi se začela v prihodnjih tednih. Ta posojila bodo pomagala državam članicam kriti nenadno
povišanje javnih izdatkov za zaščito delovnih mest v tej
krizi pandemije.
Natančneje, državam članicam bodo pomagala kriti stroške,
ki so nastali neposredno zaradi financiranja nacionalnih
kratkoročnih shem in drugih podobnih ukrepov, ki so jih
uvedle v odziv na pandemijo koronavirusa, zlasti za pomoč
samozaposlenim. SURE bo lahko deloval tudi kot podpora
zdravstvenim ukrepom, zlasti na delovnih mestih, namenjenim varni vrnitvi v normalno gospodarsko delovanje.
Države članice lahko še vedno vložijo uradne prošnje za
podporo v okviru instrumenta SURE, katerega skupna
sredstva za zaščito delovnih mest in delavcev, ki jih je
prizadela pandemija, znašajo do 100 milijard evrov.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

4. Javni razpis “Podpora mikro, malim in srednje
velikim podjetjem s področja turizma za povečanje
snovne in energetske učinkovitosti –30. 11. 2020,
30. 11. 2021
5. 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
6. 4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja - do porabe sredstev

ŠTUDIJA BOLJŠEGA RAZUMEVANJA
TEHNIČNE POMOČI
Evropska komisija je 25. septembra 2020 objavila študijo,
ki jo je izdelala na pobudo držav članic in katere namen
je izboljšati razumevanje tehnične pomoči pri porabi
kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020.
Poročilo ocenjuje zmogljivost javnih uprav za pripravo, upravljanje in izvajanje projektov kohezijske politike EU ter
za odstranjevanje pomembnih ovir za naložbe. Nacionalne
in regionalne oblasti poziva, naj zagotovijo več usmerjanja
in usklajevanja, vključenosti in krepitve kompetenc vseh
ustreznih zainteresiranih strani in upravičencev ter vlagajo
v dolgoročne strategije učenja in razvoja svojega osebja z
uporabo orodij, razvitih v okviru kohezijske politike EU.
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ZELENI DOGOVOR

Celotno sporočilo je na voljo TU.

Evropska komisija je objavila milijardo evrov vreden razpis za evropski zeleni dogovor. Nanj se lahko prijavijo
raziskovalni in inovacijski projekti, namenjeni reševanju
podnebne krize ter varovanju edinstvenih ekosistemov in
biotske raznovrstnosti Evrope.
Gre za doslej največji razpis programa Obzorje 2020,
spodbudil pa bo okrevanje Evrope po koronavirusni krizi,
saj bo zelene izzive spremenil v inovacijske priložnosti.
Razpis za zeleni dogovor se v pomembnih vidikih razlikuje
od prejšnjih razpisov programa Obzorje 2020. Zaradi
nujnosti izzivov, ki jih obravnava, je usmerjen v jasne in
opazne kratkoročne do srednjeročne rezultate, ki pa bi
lahko prispevali k dolgoročnim spremembam. Zajema
manj ukrepov, ki pa so bolj ciljno usmerjeni, obsežnejši
in prepoznavnejši, s poudarkom na hitri nadgradljivosti,
razširjanju in uporabi.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

INSTRUMENT SURE
1Komisija pozdravlja aktivacijo instrumenta SURE, ki bo
zagotovil pomoč v višini do 100 milijard evrov za zaščito
delovnih mest in delavcev, ki jih je prizadela pandemija
koronavirusa.
Za to je bilo najprej treba zaključiti nacionalne postopke
odobritve, države članice pa so morale s Komisijo podpisati sporazume o jamstvih v skupni višini 25 milijard.
Prostovoljna zaveza jamstvom je pomemben izraz solidarnosti v tej krizi brez primere. Ta jamstva so pomembna
za širitev obsega posojil državam članicam ob hkratni
zaščiti visoke bonitetne ocene ter močnega položaja EU
na mednarodnih kapitalskih trgih.
Komisija je Svetu že predložila predloge sklepov za dodelitev finančne podpore v višini 87,3 milijarde evrov 16
državam članicam v okviru instrumenta SURE. Ko bo
Svet odobril te predloge, bo finančna podpora državam
članicam EU na voljo v obliki posojil pod ugodnimi
pogoji. Ta posojila bodo pomagala državam članicam kriti
nenadno povišanje javnih izdatkov za zaščito delovnih mest
v tej krizi pandemije.
Natančneje, državam članicam bodo pomagala kriti stroške,
ki so nastali neposredno zaradi financiranja nacionalnih
kratkoročnih shem in drugih podobnih ukrepov, ki so jih
uvedle v odziv na pandemijo koronavirusa, zlasti za pomoč
samozaposlenim. SURE bo lahko deloval tudi kot podpora
zdravstvenim ukrepom, zlasti na delovnih mestih, namenjenim varni vrnitvi v normalno gospodarsko delovanje.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

MEHANIZEM ZA FINANCIRANJE
ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE
Evropska komisija je objavila pravila za novi mehanizem EU za financiranje energije iz obnovljivih virov,
ki se bo uporabljal od začetka leta 2021. Mehanizem bo
državam članicam olajšal sodelovanje pri financiranju in
izvajanju projektov na področju energije iz obnovljivih
virov, bodisi v vlogi države gostiteljice bodisi države, ki
zagotovi prispevke. Proizvedena energija se bo upoštevala
pri doseganju ciljev vseh sodelujočih držav glede energije
iz obnovljivih virov in bo podlaga za ambicije evropskega
zelenega dogovora po ogljični nevtralnosti do leta 2050.
Kot je predvideno v uredbi o upravljanju energetske unije,
bo ta mehanizem, ki ga bo upravljala Komisija, združeval
vlagatelje in razvijalce projektov v okviru rednih javnih
razpisov.
Novi mehanizem »državam, ki zagotovijo prispevke«
omogoča, da v shemo vplačajo prostovoljne finančne
prispevke, ki se bodo uporabili za zbiranje ponudb za nove
projekte na področju energije iz obnovljivih virov v vseh
državah članicah, ki so pripravljene gostiti take projekte
(»države članice gostiteljice«).
Celotno sporočilo je na voljo TU.

198. SEJA PREDSEDSTVA ODBORA
REGIJ
Na 198. seji Predsedstva Odbora regij, ki je zaradi razmer
povezanih s koronavirusom COVID-19, potekala na daljavo, so njeni člani med drugim razpravljali o prihodnosti
Evrope po bolezni COVID-19.
Glavni zaključki 198. seje Predsedstva Odbora regij so
dostopni TU.
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POROČILO O IZVAJANJU DIREKTIVE
O ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE
VODE

STRATEGIJA O OTROKOVIH PRAVICAH
Komisija je 1. septembra 2020 začela javno posvetovanje
o strategiji EU o otrokovih pravicah. Nova strategija bo
obsežen okvir politik za zaščito otrokovih pravic in bo
združevala vse obstoječe in prihodnje dejavnosti in politike
EU, povezane z otrokovimi pravicami. Spopadla se bo
s starimi, pa tudi novimi težavami otrokovih pravic, ki
jih agenda iz leta 2011 ne vključuje – denimo tveganja
uporabe novih tehnologij in umetne inteligence.

Deseto poročilo Evropske komisije v zvezi z izvajanjem
direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, potrjuje,
da se zbiranje in čiščenje odpadne vode izboljšujeta po vsej
EU, vendar opozarja na različne stopnje uspešnosti med
državami članicami. Poročilo je del prizadevanj Komisije
za ničelno onesnaževanje.
Iz poročila je razvidno, da se zbere 95 %, biološko prečisti
pa 88 % odpadne vode v EU. Čeprav je trend pozitiven,
je treba še veliko storiti, saj se 1 % komunalne odpadne
vode še vedno ne zbira, več kot 6 % pa je ni dovolj dobro
prečiščene, da bi bili izpolnjeni standardi sekundarnega
(biološkega) čiščenja. Glavna izziva za sektor storitev
oskrbe z vodo ostajata financiranje in načrtovanje.
Veliko dodatnega dela bo potrebnega tudi v Sloveniji, ki
ne dosega niti 70-odstotne skladnosti z Direktivo. Stopnje
skladnosti znašajo 62 % za zbiranje, 39 % za sekundarno
čiščenje in 24 % za strožje čiščenje (odstranjevanje fosforja
in dušika).
Poročilo zajema več kot 23.500 mest v EU, ki spadajo na
področje uporabe Direktive ter kjer ljudje in industrija
vsako leto proizvedejo več kot 610 milijonov populacijskih
ekvivalentov odpadne vode. To je za približno 490 milijonov kopalnih kadi odpadne vode na dan.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

K sodelovanju v posvetovanju so do 8. decembra 2020
vabljene vse zainteresirane strani, vključno z otroki in
mladimi.
Celotno sporočilo je na voljo TU.

DOLGOROČNA VIZIJA ZA PODEŽELJE
Evropska komisija je 7. septembra 2020 začela javno
posvetovanje o svoji novi pobudi za dolgoročno vizijo
za podeželje.
Namen posvetovanja je zbrati mnenja o trenutnih
priložnostih in izzivih na podeželju, viziji za prihodnost
podeželja do leta 2040 in ukrepih, potrebnih za dosego
te vizije.
K sodelovanju v posvetovanju so do 27. novembra 2020
so vabljene vse zainteresirane strani.
Celotno sporočilo je na voljo TU.
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