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UVOD

Zaključujemo drugi mesec leta 2022 in zato smo za vas pripravili drugo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.
Mesec februar je res najkrajši mesec v letu, vendar aktivnosti, katere smo izvedli v tem mesecu, vsekakor niso odraz tega.
Že na začetku meseca so se sestali člani predsedstva Združenja občin Slovenije in razpravljali o posledicah, s katerimi se
soočajo tudi občine zaradi dviga cen energentov, hrane in storitev. ZOS je tako predlagal amandma k predlogu Zakona
o nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, hrane in storitev z določilom o
dvigu povprečnine v višini 661,67€ za leto 2022 in v višini 670,97€ za leto 2023.
Udeležili smo se treh sestankov s predstavniki ministrstev, in sicer z MOP o prihajajočem razpisu za dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, z MKPG o javnih naročilih živil v javnih zavodih in z
MJU o predlogu Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih
redarjev. Prav tako pa se je na prvi seji se je sestala Delovna skupine za reševanje izzivov primarne ravni. Predstavnik
ZOS pa se je udeležil tudi seje pogajanj s sindikati javnega sektorja.
ZOS je ocenil, da se s predlogom Zakona o agrarnih skupnostih škodi interesom občin, zato smo občine pozvali k
previdnosti in še pravočasnem ukrepanju.
Prav tako smo Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo ponovno opozorili, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi
nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov.
Najavljena pa je bila tudi objava javnega razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih
spomenikov. V najavi je kar nekaj nejasnosti in tudi bojazni, zato smo Ministrstvo za kulturo že zaprosili za dodatna
pojasnila. O vseh aktivnosti vas bomo sproti obveščali.
Zelo aktivni pa smo bili, tako kot vsak mesec, tudi na področju izobraževanj. V mesecu februarju smo za vas pripravili
štiri izobraževanja, za mesec marec in že tudi april pa jih pripravljamo kar devet. Program se seveda sproti dopolnjuje,
o čemer vas tudi sproti in ažurno obveščamo.
• Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev – 1. 3. 2022
• Nov Gradbeni zakon – 3. 3. 2022
• Gradbene pogodbe in spremembe cen – 8. 3. 2022
• Upravno poslovanje – 10. 3. 2022
• Akti v upravnem postopku – 17. 3. 2022
• Naročila male vrednosti ter evidenčna naročila – 23. 3. 2022
• Oblikovna (Ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah po Sloveniji – 5. 4. 2022
• V 30 korakih do kadrovske pravne varnosti – zlata pravila inšpekcijskega pregleda – 7. 4. 2022
• GDPR za računovodje – 12. 4. 2022
• Razlastitve in lastninske pravice – 22. 4. 2022
Vse aktualne informacije dnevno objavljamo na spletnih straneh združenja, zato vas vabimo, da jih redno spremljate.
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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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

• Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje
2022–2027
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
namenitvi dela dohodnine za donacije
• Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
12/2022

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji
za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih
izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

• Uredba o določitvi zneska trošarine za električno
energijo

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil
za osebno vročanje v upravnem postopku

• Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
17/2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
13/2022

• Odredba o višini urne postavke in višini dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

• Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter
stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle
osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno
varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki
ga je možno upoštevati v cenah storitev

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
14/2022

• Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za
leto 2022

• Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o
izjemah od karantene na domu po visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

• Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni
v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji

• Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v
obstoječe stavbe in sanacija obstoječih stavb zaradi
varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki
radona

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
19/2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
15/2022

• Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19

• Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih
(ZDR-1C)
• Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
20/2022

• Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju

• Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o
požarnem varovanju
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
21/2022
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah
od karantene na domu po visoko tveganem stiku s
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19

AKTUALNA
OBVESTILA V ZVEZI
S KORONAVIRUSOM
COVID-19

UKREPI PRI VODENJU UPRAVNIH
POSTOPKOV IN ODLOČANJU V
UPRAVNIH ZADEVAH NA GEODETSKI
UPRAVI

• Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju
časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni
COVID-19
• Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o izvajanju
karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19

Geodetska uprava RS je na podlagi Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, pripravila pojasnila v zvezi začasnimi ukrepi pri
vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih
zadevah z njihovega področja dela.
Tako vlaganje vlog v fizični obliki neposredno na Geodetski
upravi ni omogočeno. Stranke oziroma geodetska podjetja,
kot njihovi pooblaščenci, lahko vloge vlagajo po pošti ali po
elektronski poti (ki je v času veljavnosti začasnih ukrepov
poenostavljena, saj se lahko vloge vlagajo po elektronski
poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim
potrdilom, kot je pojasnjeno v naslednji točki).
Celotno pojasnilo je na voljo TU.

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
22/2022
• Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
22/2022
• Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH
PROGRAMOV OD 21. 2. 2022 DALJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 pripravilo
pojasnila v zvezi z omejitvami in drugimi ukrepi, ki vplivajo
na izvajanje športnih programov.
Celotno pojasnilo je na voljo TU.
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AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

meri upoštevani vplivi podnebnih sprememb. Ključna vsebinska razlika v drugem ciklu izvajanja evropske poplavne
direktive pa je ta, da imamo od leta 2019 v Sloveniji
določenih 86 območij pomembnega vpliva poplav in
zato je načrt pripravljen tako, da naslavlja obvladovanje
poplavne ogroženosti v okviru 18 porečij na 86 območjih.

PREDLOG PRAVILNIKA O
UVELJAVLJANJU DAVČNIH OLAJŠAV
ZA VLAGANJA V DIGITALNI IN ZELENI
PREHOD

Novi Načrt prinaša številne gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe oziroma projekte, s katerimi se naslavlja
poplavno ogroženost v okviru najbolj poplavno ogroženih
porečij v Republiki Sloveniji. Predvsem veliko število gradbenih protipoplavnih ukrepov oziroma projektov je tisto,
ki bo v prihodnje pripomoglo k zmanjševanju poplavne
ogroženosti.
Viri financiranja za izvedbo protipoplavnih ukrepov so:
• kohezijska sredstva,
• sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost,
• sredstva iz Sklada za vode;
• sredstva iz Podnebnega sklada,
• sredstva raznih mednarodnih finančnih instrumentov,
• sredstva državnega in občinskih proračunov.
Ocenjuje se, da je v šestletnem obdobju od 2022 do 2027
za financiranje protipoplavnih ukrepov, ki jih bo izvajala
predvsem Direkcija RS za vode, na razpolago več kot ene
milijarde evrov.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 7. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Pravilnika
o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni
in zeleni prehod, s katerim se določajo vrste vlaganj za
katere lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod.
2. člen predloga Pravilnika določa, da se davčna olajšava
se lahko uveljavlja za vlaganja v računalništvo v oblaku,
umetno inteligenco in velepodatke.
3. člen predloga pravilnika pa določa, da se davčna
olajšava lahko uveljavlja za vlaganja v okoljsko prijazne
tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni
transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko
učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 2. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠANJA
POPLAVNE OGROŽENOSTI

PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA
Z ODPADKI IN PROGRAMA
PREPREČEVANJA ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek
Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od
2022 do 2027 (v nadaljevanju: Načrt) in ga poslalo v javno
obravnavo. V šestletnem obdobju bo za izvajanje ukrepov
iz Načrta na razpolago več kot milijarda evrov sredstev.
Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben
segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva,
da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi
popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k
zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju
morebitnih posledic v primeru nastopa poplav.
Gre za drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz.
za nadgradnjo načrta iz leta 2017. Pri pripravi so bili v večji

Program ravnanja z odpadki
S Programom ravnanja z odpadki se v skladu z Direktivo
2008/98/ES in na podlagi analize obstoječega stanja na
področju ravnanja z odpadki določijo ukrepi, potrebni
za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za
ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja
odpadkov, za območje celotne Slovenije. Ta program
vsebuje:
• vrsto, količino in izvor odpadkov, ki so nastali v
Sloveniji, odpadke, ki bodo verjetno poslani iz
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Slovenije ali v Slovenijo, in oceno razvoja tokov odpadkov v prihodnosti;
obstoječe glavne naprave za odstranjevanje in predelavo
odpadkov, vključno z vsemi posebnimi ureditvami za
odpadna olja, nevarne odpadke, odpadke, ki vsebujejo
pomembne količine kritičnih surovin, ali tokove odpadkov, ki jih ureja posebna zakonodaja Unije;
oceno potrebe po zaprtju obstoječih naprav za obdelavo odpadkov in po dodatni infrastrukturi naprav
za obdelavo odpadkov v skladu s členom 16 Direktive
2008/98/ES;
oceno naložb in drugih finančnih sredstev;
informacije o ukrepih za doseganje ciljev iz člena 5(3a)
Direktive 1999/31/ES;
oceno obstoječih sistemov zbiranja odpadkov, vključno
z materiali, ki se zbirajo ločeno, ozemeljsko pokritostjo
ločenega zbiranja in ukrepe za njegovo izboljšanje,
oceno vseh odstopanj, odobrenih v skladu s členom
10(3) Direktive 2008/98/ES, in oceno potrebe po
novih sistemih zbiranja;
informacije o lokacijskih merilih za določitev območja
in kapacitete bodočih naprav za odstranjevanje odpadkov ali po potrebi večjih naprav za predelavo
odpadkov;
splošne politike ravnanja z odpadki, vključno z
načrtovanimi tehnologijami in metodami za ravnanje
z odpadki ali politike za druge specifične težave pri
ravnanju z odpadki, ki jih povzročajo odpadki;
ukrepe za odpravljanje in preprečevanje vseh oblik
smetenja in za čiščenje okolja zaradi vseh vrst odvrženih
smeti;
ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike in
cilje, vključno glede količine nastalih odpadkov in
njihove obdelave, ter glede komunalnih odpadkov,
ki so odstranjeni ali energetsko predelani;
organizacijske vidike, povezane z ravnanjem z odpadki,
vključno z opisom dodelitve pristojnosti med javnimi
in zasebnimi akterji, ki izvajajo ravnanje z odpadki;
oceno uporabnosti in primernosti uporabe ekonomskih in drugih instrumentov za odpravljanje različnih
težav, povezanih z odpadki (ob upoštevanju potrebe
po ohranitvi nemotenega delovanja notranjega trga);
uporabo kampanj za osveščanje in obveščanje širše
javnosti ali določene skupine potrošnikov;

• območja, ki so bila v preteklosti onesnažena zaradi
odstranjevanja odpadkov in ukrepe za njihovo sanacijo.
V skladu z Direktivo 94/62/ES je v Program ravnanja z odpadki vključeno posebno poglavje o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo, vključno z ukrepi, sprejetimi za
preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in zmanjšanje
vpliva embalaže na okolje ter ukrepi, sprejetimi za spodbujanje povečanja deleža vračljive embalaže, dane na trg, in
za spodbujanje sistemov za ponovno uporabo embalaže na
način, ki je varen za okolje, ne da bi bila pri tem ogrožena
higiena živil ali varnost potrošnikov (4. in 5. člen Direktive
94/62/ES).
V skladu z Direktivo 1999/31/ES so v Program ravnanja
z odpadki vključeni ukrepi za to, da odpadki, primerni
za recikliranje ali drugo predelavo, zlasti v komunalnih
odpadkih, ne bodo sprejeti na odlagališčih, z izjemo
odpadkov, za katere odlaganje na odlagališčih zagotavlja
najboljši izid za okolje v skladu s hierarhijo ravnanja z
odpadki (5. člen Direktive 1999/31/ES).
Izhodišča za načrtovanje ukrepov ravnanja z odpadki iz
tega programa so usmerjena k:
• preprečevanju škodljivih učinkov na ljudi, živali in
rastline, njihovo življenjsko okolje in na okolje v celoti
ter k zmanjšanju negativnih učinkov na materialne
dobrine;
• zadrževanju emisije onesnaževal v zrak in emisije
toplogrednih plinov na čim nižji ravni;
• ohranjanju naravnih virov (rudnin, vode, energije,
krajine in neonesnaženih tal);
• zagotavljanju, da predelani materiali, pridobljeni s
predelavo odpadkov, ne pomenijo večjega tveganja, kot
je njihova proizvodnja iz primerljivih primarnih virov;
• zagotavljanju, da se pri obdelavi odpadkov nastali
ostanki, za katere ni mogoče zagotoviti ustreznejšega
ravnanja, odlagajo na odlagališčih odpadkov brez
nevarnosti za prihodnje generacije.

Program preprečevanja odpadkov
V Programu preprečevanja odpadkov se:
• v skladu z Direktivo 2008/98/ES opišejo obstoječi
ukrepi za preprečevanje odpadkov in njihov prispevek
k preprečevanju odpadkov,
• iz Priloge IV k direktivi po potrebi izberejo dodatni
ukrepi za preprečevanje odpadkov,
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kvalificiranim elektronskim žigom organa. Kopija potrjuje,
da je nastala v informacijskem sistemu organa. Na kopiji
se vizualizira podpis javnega uslužbenca ali žig organa.
Podatki o javnemu uslužbencu, ki je opravil pretvorbo,
se hranijo v informacijskem sistemu za vodenje evidence
dokumentarnega gradiva. Elektronska kopija se hrani v isti
zadevi, v kateri je evidentiran izvirni dokument v fizični
obliki.
Fizična kopija dokumenta v elektronski obliki (natisnjen elektronski dokument) se lahko opremi s potrdilom
o skladnosti z izvirnikom. Z namenom poenostavitve
poslovanja organov se omogoči, da organ fizično kopijo
elektronskega izvirnika vroči, pošlje oziroma izroči stranki
brez potrdila o skladnosti.
Sprememba 210. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku je omogočila, da organ lahko vroča odločbe v
izvirniku ali kot kopijo in zato se opušča pravilo šestega
odstavka 63.a člena uredbe, ki je omogočilo poslovanje s
fiktivnim izvirnikom.
Pravila poslovanja s fizičnimi kopijami odločb, ki so izdane
v elektronski obliki se dopolnjujejo z obveznim poukom
stranki, da lahko zahteva, da se odločba ali sklep pošljeta
na sporočen elektronski naslov ali da se pošlje (nova)
kopija odločbe ali sklepa, ki je opremljen s potrdilom o
skladnosti z izvirnikom. Organ lahko omogoči stranki tudi
druge tehnične možnosti preverjanja pristnosti kopije ali
prevzema elektronskega izvirnika in o tem obvesti stranko
(npr. s QR kodo)
Z dopolnitvijo uredbe se določajo pravila poslovanja s
kopijami namenjenim strankam, ki niso nastale pri organu,
vendar jih je pridobil pri izvajanju dejavnosti in jih pošilja
ali izroča stranki (npr. v okviru pravice do pregleda dokumentov zadeve). Potrditev skladnosti kopije z elektronskim
dokumentom, ki se hrani v informacijskem sistemu, se
lahko opravi preko informacijskega sistema, ki samodejno
kreira oznako o skladnosti. Na ta način se razbremeni javne
uslužbence od ročnega potrjevanja skladnosti natisnjenih
kopij ali elektronskih kopij z dokumenti, s katerimi razpolaga organ (ni nujno, da se potrjuje skladnost kopije z
izvirnikom).
Uredba ureja način izdaje izpiska iz evidence, ki ga v elektronski obliki samodejno pripravi informacijski sistem
za vodenje evidence. Gre za situacije, ko se upravičencem
zagotavlja (praviloma) spletni dostop do raznih izpiskov iz
uradne evidence (upravičenost je odvisna od predpisov, ki
ustvarjajo uradne evidence in ne more biti predmet urejanja
v zadevni uredbi). Takšne izpiske, ki jih ne gre enačiti s

• določijo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov
iz 9. člena direktive.
V Programu preprečevanja odpadkov je dan večji poudarek
ozaveščanju, izobraževanju in informiranju o pravilnem
ravnanju z odpadki ter njihovem preprečevanju.
Sredstva za preprečevanje odpadkov bodo na voljo tudi
v okviru projekta LIFE IP RESTART, ki se bo odvijal
med 1.1. 2022 in 31.12.2030, kjer se bodo izvajale akcija
ozaveščanja, izobraževanja ipd.
V programu so predvideni tudi zakonodajni ukrepi, saj so
se pri določenih sistemskih rešitvah pri ravnanju z odpadki
izkazale potrebe po prenovi sistema kot tudi zelo intenzivno sprejemanje predpisov na EU ravni. Prav tako je velik
del sprememb predpisov predviden v okviru projekta LIFE
IP RESTART, ki je sofinanciran s strani EU v višini 58 %.
Iz podnebnega sklada bo sofinancirano:
• nadgradnja evidenc,
• ureditev registra varstva okolja;
• nadgradnja informacijskega sistema.
Dokumenta sta na voljo TU.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 3. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV
UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, s katero se dopolnjujejo pravila o poslovanju s
kopijo dokumenta, tako fizično kot elektronsko.
Dopolnitev je potrebna zaradi:
• podnormiranosti pravil,
• prehoda na elektronsko poslovanje organov,
• uveljavitve spremembe 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Elektronska kopija dokumenta v fizični obliki (sken ali
drugačna pretvorba dokumenta v elektronsko obliko)
se lahko opremi s potrdilom organa, ki ga podpiše javni
uslužbenec, ki je naredil elektronsko kopijo, ali pa potrdilo
ustvari informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva, ki omogoča pretvorbo dokumenta v fizični
obliki v elektronsko obliko. Takšno potrdilo se podpiše s
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potrdili iz uradnih evidenc, v elektronski obliki samodejno
potrdi informacijski sistem s kvalificiranim žigom organa.
Z tovrstnimi izpiski se kljub vsebinskemu razlikovanje od
potrdil iz uradnih evidenc omogoča zainteresiranim, da se
seznanijo z uradnimi podatki, če ne potrebujejo potrdila.
Dopolnjuje se tudi obstoječe pravilo, ki določa, da se
dokumenti izdani v elektronski obliki in podpisani z elektronskim podpisom opremijo z oznako, da je dokument
podpisan z elektronskim podpisom, kdo ga je podpisal,
datum podpisa, številka dokumenta, podatke o izdajatelju,
identifikacijski številki in veljavnosti potrdila za elektronski
podpis. Takšna vizualizacija elektronskega podpisa je lahko
problematična kadar dokument podpiše več oseb. Zato
je določeno, da se vizualizira elektronski podpis tistega,
ki dokument izdaja (npr. pri odločbah se ne vizualizira
podpis uradne osebe, ki je vodila postopek, čeprav mora
podpisati odločbo, gl. 216. člen ZUP). Kadar je izdajateljev
več, pa se na dokumentu označi samo, da je podpisan z
elektronskim podpisom.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 10. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

stroškov izobraževanj občinskih redarjev, in sicer iz sedanjih 998,21 EUR na predvidenih 900,43€ na posameznika.
Trajanje in cena obdobnega izpopolnjevanja ostajata
nespremenjeni.
Pravilnik naj bi bil predvidoma sprejet v drugi polovici
meseca marca.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 15. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O ZAČASNIH
OBJEKTIH
Predlog Pravilnika o začasnih objektih (v nadaljevanju:
Pravilnik) je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor,
določa pa podrobnejša merila in pogoje za postavitev
začasnih sezonskih, začasnih nujnih in začasnih skladiščnih
objektov.
Začasni sezonski objekt je namenjen prireditvam, ki se
ga postavlja samo za čas prireditve ali sezonski ponudbi,
ki lahko stoji največ 6 mesecev v istem koledarskem letu.
Začasni nujni objekt je objekt, ki se postavi za učinkovito
obvladovanje razmer ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v primeru višje sile, za čas trajanja naravne in druge
nesreče oziroma višje sile, vendar najdlje za tri leta.
Začasni skladiščni objekt je namenjen skladiščenju nenevarnih snovi ob obstoječih proizvodnih ali skladiščnih
objektih, v katerih se že izvaja dejavnost investitorja, na
območjih proizvodnih in gospodarskih dejavnosti ter
prometne in druge gospodarske javne infrastrukture, in
sanitarni objekti ob obstoječih objektih na območjih iz tega
odstavka. Objekt iz prejšnje povedi se postavi le enkrat in
ne več kot za tri leta.
Pogoje za postavitev začasnega objekta določi vlada oz.
občinski svet, in sicer s sklepom, v katerem se določi namen
postavitve začasnega objekta, lokacijo, čas postavitve, razlog
postavitve in morebitne dodatne ukrepe za zagotavljanje
varnosti nujnih objektov.
Pravilnik v 6. členu določa, da mora investitor začetek
gradnje prijaviti na občini najmanj osem dni pred postavitvijo začasnega skladiščnega objekta.
Investitor mora začasni objekt odstraniti na lastne stroške
in na zemljišču vzpostaviti stanje kot je bilo pred postavitvijo objekta.

PREDLOG PRAVILNIKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O STROKOVNEM
USPOSABLJANJU, OBDOBNEM
IZPOPOLNJEVANJU TER PREIZKUSU
ZNANJA OBČINSKIH REDARJEV
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju
ter preizkusu znanja občinskih redarjev, ki prinaša nekaj
sprememb.
Spreminja se trajanje strokovnega usposabljanja (4. člen) in
odbodnega izpopolnjevanja občinskih redarjev (19. člen).
Prav tako se to ne določa več s pravilnikom, temveč s
Programom strokovnega usposabljanja občinskih redarjev in Programom obdobnega izpopolnjevanja občinskih
redarjev.
Tako se hkrati s Pravilnikom spreminjata tudi navedena
programa. Spreminja se čas trajanja strokovnega usposabljanja občinskih redarjev, in sicer iz zdajšnjih 410 ur na
360 ur. To pa bo za občine predstavljalo tudi znižanje
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Vaše predloge, mnenja in pripombe na lahko posredujete
do vključno 29. 3. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

DOGODKI ZDRUŽENJA

NA PRVI SEJI PREDSEDSTVA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE PODAN
PREDLOG DVIGA POVPREČNINE

PREDLOG NAČRTA UPRAVLJANJA
VODA ZA VODNO OBMOČJE DONAVE
ZA OBDOBJE 2022-25027 IN PREDLOG
NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA
VODNO OBMOČJE JADRANSKEGA
MORJA ZA OBDOBJE 2022-2027

Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na 1. redni seji
razpravljalo o posledicah, s katerimi se soočajo tudi občine
zaradi dviga cen energentov, hrane in storitev. Združenje
je Vladi RS že predlagalo dopolnitev Zakona o nujnih
ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih
cen energentov, hrane in storitev z določilom o dvigu
povprečnine v višini 661,67€ za leto 2022 in v višini
670,97€ za leto 2023. K temu pa smo, s predlogom dopolnila k navedenemu zakonu, pozvali tudi Državni zbor
Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije.
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 1.
redni seji razpravljalo o posledicah, s katerimi se soočajo
tudi občine zaradi dviga cen energentov, hrane in storitev.
Združenje je Vladi RS že predlagalo dopolnitev Zakona o
nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva
visokih cen energentov, hrane in storitev z določilom o
dvigu povprečnine v višini 661,67€ za leto 2022 in v višini
670,97€ za leto 2023. K temu pa smo, s predlogom dopolnila k navedenemu zakonu, pozvali tudi Državni zbor
Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za
obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda
za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 –
2027 in predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja
voda ter jih posredovalo v javno obravnavo.
MOP v okviru priprave načrtov upravljanja voda pregleda
vplive človekovega delovanja na stanje voda, oceni obseg
tega vpliva, oceni stanje površinskih in podzemnih voda,
pregleda izvajanje obstoječih ukrepov ter oceni verjetnost,
da bodo cilji na področju voda v posameznem šestletnem
ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen pregleda in
posodobi obstoječe ukrepe na področju voda ter po potrebi
oblikuje nove ukrepe ter oceni finančne posledice ukrepov
za naslednjo šestletno upravljavsko obdobje.
MOP k sodelovanju v postopku javne razprave osnutka
načrtov in programa ukrepov upravljanja voda vabi vse
deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na
vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda, zakonodaja o vodah in vodna politika. K sodelovanju vabijo
še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne
organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo ali
obremenjujejo vodno okolje.
MOP bo naslednjih mesecih pripravil delavnice, prvo že
v mesecu januarju s predstavniki lokalnih skupnosti. O
terminu vas bomo pravočasno obvestili.
Oba predloga načrtov in predlog programa so na voljo TU.

SEMINAR: NOVOSTI ZA PRAVILEN
OBRAČUN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Na opozorilo občin, da se jim pogosto pojavljajo vprašanja
v zvezi z obračunom plač in drugih prejemkov, smo za
občine in javne zavode, 2.2.2022 organizirali seminar
na katerem so bile predstavljene novosti za pravilen
obračun plač v javnem sektorju. Glede na spremenjeno
zakonodajo in razmere v obdobju po in med epidemijo,
prihaja do vprašanj in dilem, kako pravilno obračunati
plače ter ostala povračila povezana z delom. Predavateljica
Majda Gominšek je na pregleden način podala strokovne
informacije s področja delovnopravne zakonodaje in
obračunavanja plač in prejemkov. Na predavanju je
opozorila na najpogostejše napake v praksi, udeležence je
usmerila kje lahko najdejo tudi ustrezno pravno podlago.

Vaše predloge, pripombe in mnenja lahko posredujete
do 14. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.
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SEMINAR: SPREMEMBE ZUREP-3 ZA
OBČINE

odgovarjala je na v naprej zastavljena vprašanja udeležencev
in sprotna vprašanja, ki so se pojavila, predvsem so se
nanašala na gradnje, opravljanje različnih gradbenih del,
sofinanciranih projektih, predelali so poročanje o DDV-O,
veliko je bilo raznih primerov iz prakse. Predavanje je
bilo podkrepljeno z veliko primeri iz sodne prakse in pa
povezavami na podobna vprašanja in odgovore iz FURS-a.
V drugem delu so udeleženci bili seznanjeni z vsemi spremembami, predlaganimi in sprejetimi. Posebej zanimive so
bile pravica do odbitka DDV za električna osebna vozila,
poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete, ukinitev
predhodne priglasitve glede uporabe oprostitve DDV (43.
člen ZDDV-1). Vsi udeleženci so prejeli odgovore na njihova vprašanja oziroma so odgovore prejeli po predavanju.

Nov Zakon o urejanju prostora (ZUREP-3) je bil sprejet
9. decembra 2021. Veljati je začel 31.12.2021, uporabljati
pa se začne 1.6.2022.
V ta namen smo za udeležence iz občinskih logov organizirali predstavitev novosti, ki jih prinaša ZUreP-3.
Na predavanju, kjer sta predavatelja mag. Tomaž Černe
in Marinka Konečnik Kunst, v dveh delih predstavila
da; ZUREP-3 v ključnih rešitvah ne spreminja sistema
urejanja prostora, ki ga je vzpostavil ZUREP-2 temveč
odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje ureditve:
dopolnjuje temeljna pravila urejanja prostora, optimizira
postopke priprave prostorskih aktov, dopolnjuje pomen
in vlogo lokacijske preveritve, spreminja vlogo in naloge
nekaterih udeležencev na področju urejanja prostora, prenavlja določila glede postopka določanja in evidentiranja
gradbenih parcel, spreminja način odmere komunalnega
prispevka, dopolnjuje vsebino prostorskega informacijskega sistema in način vzdrževanja podatkov evidence
stavbnih zemljišč, način pridobivanja informacij iz prostorskih aktov ter izboljšuje možnost nadzora občine nad
posegi v prostor preko mehanizma izdaje pogojev za poseg
v prostor in soglasja za posege v prostor za katere se ne
pridobiva gradbeno dovoljenje ter inšpekcijskega nadzora.
Seminarja se je udeležilo preko 80 slušateljev, glede na
veliko povpraševanje pa bomo v kratkem organizirali še dve
predavanji, kjer bodo po posameznih sklopih predstavljene
spremembe.

SEMINAR: PROCES PRIPRAVE
PROJEKTA V NRP OBČINE (KAJ
MORAMO VEDETI O DIIP, PIZ IN IP)?
Na seminarju, ki smo ga organizirali 24.2.2022, je predavateljica mag. Nataša Dolanc Jerman iz Ministrstva za
finance, udeležencem podrobno predstavila razliko med
projektom, programskim projektom, ukrepom oz. dejavnost na PP in operacijo, preletela je zakone in predpise,
podala je pregled kakšen je Projektni cikel, njegov pomen
in pomen priprave projekta, značilnosti občinskih načrtov
razvojnih programov (NRP), proces priprave projekta
(programa), poročanje o projektih v NRP in pa težave, ki se
pojavljajo v praksi. Udeleženci so na predavanju zastavljali
vprašanja, na katera so prejeli tudi takojšnje odgovore.

SEMINAR: POSEBNOSTI DDV NA
PODROČJU JAVNEGA SEKTORJA
Združenje občin Slovenije je 22.2.2022 organiziralo
seminar Posebnosti DDV na področju javnega sektorja.
Na seminarju, ki je potekal spletno, je predavateljica mag.
Aleksandra Heinzer v prvem delu predavanja z udeleženci
predelala in obnovila znanja kdo je davčni zavezanec, kdo
so osebe javnega prava, kdaj se mora oseba javnega prava,
kaj so oproščene dejavnosti v javnem interesu, pregledali so
področja odbitka DDV pri investicijah, pravic do odbitka
DDV, najpogostejše dileme na področju odbitka DDV v
javnem sektorju, transakcijah z nepremičninami, stanovanjskih objektov, dotaknili so se prenosa komunalne infrastrukture na občino, stavbnih pravic, služnostnih pravic,
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SODELOVANJE Z
DRUGIMI INSTITUCIJAMI

bo poseben status predvidoma opredeljen tudi za mlade,
ki so na predmetnem območju prišli do prve zaposlitve.
Predsednik Smrdelj je poudaril, da je napovedan vir za
sofinanciranje javnih najemnih stanovanj zelo dobrodošel
ukrep. Izpostavil je tudi pomembnost razprave med
deležniki pred njegovo objavo, ko je pravi čas za oblikovanje ustreznih kriterijev.
V luči aktivnejše demografske politike je izjemnega pomena, da imajo mladi predvsem izven mest dovolj možnosti
za najem stanovanja. To bi omogočilo, da bi se mladi npr.
po končanem študiju vrnili v svoje rodno okolje in si tam
ustvarili družino. V tem kontekstu je to trenutno velik
problem, saj je tržna logika gradnje stanovanj predvsem
v mestih in to spodbudi mladino na selitev ter hkrati
poslabšuje demografsko sliko in krepi centralizem.
Izrazil je zadovoljstvo, da bodo tudi manjše prišle do prepotrebnih finančnih vzpodbud. Zanimalo pa ga je kdo bo
imel prednost pri dodelitvi sredstev, na kakšen način se
bodo dodeljevala in v kakšni višini jih bodo občine prejele.
Na voljo bo 60 mio evrov, kar je sicer precejšen znesek,
vendar se glede na potrebe hitro izkaže, da bi potrebovali
še precej več sredstev. Dodal je, da bi se morala sredstva
nameniti območjem, ki jih najbolj potrebujejo. Prav tako
pa je treba pozornost nameniti enakomernemu regionalnemu razvoju in več sredstev nameniti območjem, kjer bi
se gradnja brez ustreznih finančnih vzpodbud težje zgodila.
Gradnja stanovanj predstavlja za občine velik finančni
zalogaj, ki ga brez zadolževanja ne bodo mogle izvesti.
Zmožnost zadolževanja srednje velikih občin pa je zaradi
restrektivnega ZFO občin precej omejena. Predsednik
Smrdelj je zato poudaril, da bi bilo treba najti ustrezne
rešitve, ki bi omogočale, da je tovrstno zadolževanje izvzeto
iz kvote zadolževanj.
Predsednik Smrdelj je izpostavil, da bi bilo več kot
dobrodošlo, da bi za bi bil za periferna območja določen
kakšen poseben delež sofinanciranja, in sicer večji del. Prav
bi bilo, da imajo šibkejša območja prednost.
Odprl je tudi razpravo o možnosti nakupa že zgrajenih
stanovanj, in sicer ga je zanimalo ali je nakup možen
samo od javnih podjetij ali je možen tudi zasebnikov.
Z možnostjo odločitve med enim ali drugim bi občine
lahko prišle do dodatnega števila neprofitnih stanovanj.
Zanimalo ga je tudi ali morajo biti stanovanja v enem
objektu ali so lahko v večih.
Objava javnega razpisa je predvidena v drugi polovici meseca marca, rok za predložitev projektov je 31. 5. 2022, rok

S PREDSTAVNIKI MOP O JAVNEM
RAZPISU ZA DODELITEV
NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV
ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNIH
NAJEMNIH STANOVANJ
15. 2. 2022 je na Ministrstvu za okolje in prostor, na
pobudo Združenja občin Slovenije, potekal sestanek,
katerega tema je bila najava javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za zagotavljanje javnih
najemnih stanovanj. Sestanka se je udeležil predsednik
Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predstavil
težave manjših občin, ki se ukvarjajo z izzivi reševanja
stanovanjske problematike. V okviru razpisa bo na voljo
60 mio evrov. Prvih 200 stanovanj bo moralo biti predano
uporabnikom konec leta 2024.
Občine so bile s strani ministrstva za okolje in prostor v
mesecu januarju obveščene o najavi razpisa za sofinanciranje zagotavljanja dodatnih javnih najemnih stanovanj.
Ključno vodilo za potrditev projekta je stopnja pripravljenosti za izvedbo, zato je združenje že v pobudi za sklic
sestanka želelo opozoriti na perečo problematiko in potrebe
v nekoliko manjših in perifernih občinah.
Upravičencem bodo prek javnega razpisa dodeljena
nepovratna finančna sredstva za investicije gradnje novih
stanovanj in za odkup stanovanj z namenom rabe kot
javna najemna stanovanja s celovito prenovo stanovanj,
ko bo to potrebno glede na ohranjenost stanovanja, energetsko učinkovitost, funkcionalnost stanovanja, ipd. Med
upravičence sodijo lokalne skupnosti, javni stanovanjski
skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge
organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb
po javnih stanovanjih.
Ciljne skupine pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj
so mladi, mlade družine, družine z več otroki, družine z
manjšim številom zaposlenih, socialno ogroženi, marginalizirane skupine, invalidi in družine z invalidnim članom,
državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali
pa so podnajemniki, prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, katero opravljajo, pomembni za skupnost, pri čemer
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Irena Vatovec iz Združenja zdravstvenih domov je povedala, da je bilo narejenega že zelo veliko v zadnjem času, v
bistvu največ do sedaj. Prvi učinki se že kažejo, predvsem
pri družinskih zdravnikih. Rekla je, da bi bilo treba organizacijo dela prenesti na državo, na primarnem nivoju pa
naj ostane financiranje pogojev dela. Interes županov je,
da se uredi dostop do zdravnikov v lokalnem nivoju in da
morajo imeti vse občine možnost kandidirat na razpisih
za financiranje investicij za objekte. Dodala je še, da je IT
podpora v zdravstvu in digitalizacija izredno pomembna.
Predlog Vatovčeve, da občine poskrbijo za pogoje dela,
organizacija pa da gre na državo, je kot smiseln pozdravil
župan Ahačevčič. Rekel je, da je pomanjkanje zdravnikov v
manjših občinah vedno bolj pereče in dodal da so ponekod
tudi težave v sodelovanju med občinami in zdravstvenimi
domovi. Ko npr. občina nima lastnega ZD in je soustanoviteljica ZD v večji občini. Strinjal se je, da je mora biti
glavni poudarek dan temu, da je zdravstvena oskrba občana
v čim večji meri zagotovljena v lokalnem nivoju. Strinjal
se je, da je treba več naredit na enotnem informacijskem
sistemu na nivoju celotne države, ne da imajo zdravstveni
domovi vsak svojo različico. Dodal je, da je treba delovat
v smeri večjega vpisa na fakultete, podprl je nagrajevanje
primarnih zdravnikov v smislu dodatka k plači za delo v
težjih razmerah, in sicer v nekem določenem odstotku.
Minister se je navezal na Ahačevčiča in povedal, da stremijo
k regijski organizaciji dela in da bi podoben način upravljanja uvedli tako za zasebnike koncesionarje kot za javne
zavode, saj so oboji del javne mreže.
Na seji je bilo poleg pomanjkanja zdravnikov izpostavljeno,
da niso težave le s prostori, ampak tudi z urnikom dela
(ambulanta in opravljanje dela dežurnega zdravnika…) in
boljšimi finančnimi pogoji za mlade zdravnike. Podan je
bil tudi predlog, da bi se pacienti lahko opredeljevali na
zavod in na zdravnika.
Prav tako je bilo poudarjeno, da je treba za reševanje
kadrovskih težav skrajšati tudi časa za pridobitev vseh
dovoljenj za zdravnike iz tujine. Podan je bil predlog, da
bi se pričelo z uvajanjem telemedicine in pa organizacijo
ambulant za osebe brez zdravstvenih zavarovanj pro-bono
v večjih zdravstvenih domovih.
Minister je v zvezi s telemedicino povedal, da je to stvar
stroke in ZZZS, ki mora to tudi implementirat. Bo pa šel
razvoj te storitve tudi v to smer.
Na seji pa je bilo poudarjeno tudi, da pri družinskih
zdravnikih razlog težav niso le plače in pogoji dela, ampak

za podpis pogodb pa bo 30. 6. 2022. Prvih 200 stanovanj
bo moralo biti predano uporabnikom konec leta 2024.
Investicije se bodo morale zaključiti najkasneje do 31.
decembra 2025.
Celotno obvestilo je na voljo TU.

PRVA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA
PRIMARNO ZDRAVSTVO
18. 2. 2022 je potekala prva seja Delovne skupine za
reševanje izzivov primarne ravni, katere član je tudi
član predsedstva Združenja občin Slovenije, župan Igor
Ahačevčič.
Sestanek je vodil minister za zdravje Janez Poklukar in
povedal, da se je treba pri primarnem zdravstvu osredotočit
na tri stvari, in sicer – kaj se da narediti v mesecu ali
dveh, kaj se lahko naredi srednjeročno in kako na dolgi
rok prispevati k razvoju primernega zdravstva. Povedal
je, da je ključna oskrba občana s storitvami oz. s tem kar
potrebuje za zagotovitev zdravja in to v največji meri v
lokalnem nivoju.
Ker so zdravniki na primarnem nivoju preobremenjeni,
je že bil podan predlog, da se nagradi time, ki presegajo
1895 glavarinskih količnikov z nekim odstotkom. Gre
za nek dolgoročen projekt, ki ga je treba po ministrovih
besedah nadgradit v dolgoročni sistem. V zvezi z dodatkom
za deficitarnost je minister povedal, da je to možno uredit
samo preko Zakona o javnih uslužbencih oz. s kolektivno
pogodbo, kar pa je po njegovem mnenju, glede na število
sindikatov, zelo težko dosegljivo. V Aneksu 1 k Splošnemu
dogovoru se dodaja zdravniškim timom 0,3 administrativnega delavca z namenom administrativne razbremenitve
zdravstvenega osebja.
V zvezi s srednjeročnimi ukrepi je povedal, da je treba
čimprej vzpostavit platformo za e-karton in zadeve v
zdravstvu v največji možni meri digitalizirat.
Minister je še izpostavil Zakon o investicijah v zdravstvu v
letih 2021 do 2031, ki naslavlja reševanje delovnih razmer,
saj zdravstveni delavci odhajajo zaradi nevzdržnih delovnih
razmer, organizacije in vodenja dela ter plač. Plače so baje
zadnje na seznamu težav.
V zvezi z zaposlovanjem tujih zdravstvenih delavcev je
povedal, da je sistem pridobivanja potrdila za nivo znanja
C1 poenostavljen in se ga pridobi v okviru stanovske
organizacije.
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V prihodnjih tednih bo organiziran še en sestanek tako
s predstavniki MKPG, MIZŠ, MJU, KGZS, Zadružno
zvezo in občinami. O vsem vas bomo sproti obveščali.

tudi družbeni pogledu na poklic. Zato je bilo dogovorjeno,
da se bo šlo v ciljno promocijo primarnega zdravstva in
poklica družinskega zdravnika.
Naslednja seja delovne skupine bo potekala 2. 3. 2022. o
vseh aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

S PREDSTAVNIKI MJU IN MNZ
O PREDLOGU PRAVILNIKA O
IZOBRAŽEVANJU OBČINSKIH
REDARJEV

Z MKGP O JAVNEM RAZPISU ZA ŽIVILA
17. 2. 2022 je s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) potekal
sestanek na temo javnih naročil živil v zavodih. Sestanka
sta se udeležili tudi predstavnici Odbora ZOS za socialo,
vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene
dejavnosti Nataša Rupnik in Judita Methans Šarlah.
Težave so predvsem v osnovnih šola, kjer nimajo zaposlenih
oseb, ki bi se ukvarjale samo z javnimi naročili za živila,
ampak so organizatorji prehrane učitelji. Ker so v vrtcih
zaposleni organizatorji prehrane, je težav na tem področju
manj.
Ideja na strani MKGP je bila, da občine pomagajo z vodenjem postopkov javnih naročil živil in sicer z vzpostavitvijo
koordinacijske točke, predvsem na manjših občinah.
Judita Methans Šarlah je predlagala, da MKGP pripravi
nek osnutek javnega razpisa in ga posreduje zavodom, da
jim bo v pomoč. Izpostavila je še, da se tako kot zavodi
tudi občine soočajo s kadrovsko podhranjenostjo in da
ne morejo zagotavljati podpore šolam pri izvajanju javnih
naročil.
Nataša Rupnik je izpostavila, da šole najemajo zunanje
izvajalce in odvetniške firme za izvajanje javnih naročil
in da bi bilo smiselno iskat neke rešitve v sodelovanju z
Direktoratom za javno naročanje. Te rešitve bi se lahko na
nivoju države poenotile. Dodala je še, da bi občine lahko
nudile podporo pri postopkih javnih naročil, ampak še
vedno mora nekdo na osnovni šoli opravit določen del
nalog. To je ključen problem, ker ni kadra.
Izpostavljeno je bilo še, da je ključnega pomena sodelovanje med zadrugami, enotami KGZS, javnimi zavodi
in občinami. Tudi to povezovanje bi lahko prineslo neke
rešitve.
Izpostavljena je bila tudi potreba po organizaciji
izobraževanj s področja javnega naročanja živil tako za
zavode kot občine.

15. 2. 2022 je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za
javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve in Policijske
akademije, katerega tema je bil predlog Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter
preizkusu znanja občinskih redarjev.
V predstavitvi je bilo povedano, da je pravilnik, ki je
že v javni obravnavi, deležen predvsem nomotehničnih
sprememb, se pa spreminja program strokovnega usposabljanja, in sicer se zmanjšuje število ur iz zdajšnjih 410
ur na 360 ur.
Prav tako se znižuje strošek izobraževanja strokovnega
usposabljanja, in sicer iz sedanjih 998,21 EUR na
predvidenih 900,43€ na posameznika.
Trajanje in cena obdobnega izpopolnjevanja ostajata
nespremenjeni.
Pravilnik naj bi bil predvidoma sprejet v drugi polovici
meseca marca. S sprejetjem novega pravilnika bo začel
veljati tudi nov program usposabljanj.
V razpravi o letošnjem načrtu usposabljanj je bilo s
strani predstavnika Policijske akademije, gospoda Kotarja,
povedano, da zaradi razmer s COVID-19 datumi še niso
znani. Izobraževanja se trudijo izvajat v nekem mehurčku
v Gotenici, saj je treba zmanjšat možnost okužb na
minimalno. Na področju policijskih usposabljanj so bili
uspešni, težko pa to prenesejo na področje občinskega
redarstva. Težava pa je tudi v kapacitetah nastanitev.
Gospod Lavtar iz MJU je predlagal, da se koristi tudi druge
kapacitete države in opozoril na strokovnost občinskih
redarjev in na njihov pomen v občinah.
S strani predstavnikov občinskih redarjev je bil podan
predlog, da bi se tako za redna usposabljanja kot obdobna
izpopolnjevanja določili neki fiksni termini, saj bi to
omogočalo lažje načrtovanje dela (npr. redna vsako leto
septembra, obdobna pa vsake pol leta). V zvezi s tem je
bilo povedano, da je želja, da se datumi fiksno določijo,
ampak na akademiji ne morejo zagotovit njihove izvedbe.
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

Nedavno sprejet dogovor o dvigu plač zdravnikov in že
podane napovedni sindikatov javnega sektorja za dvig plač
zaposlenih v javnem sektorju nas navdaja z bojaznijo, da
se bo bodo zgoraj navedena nesorazmerja še dodatno
povečala. Na rušenje nesorazmerji smo opozorili tudi ob
sprejetju dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja konec leta 2018, ki je prineslo sprostitev varčevalnih
ukrepov na področju plač, s tem pa je prišlo do še večjih
nesorazmerij med županskimi plačam, plačami direktorjev
občinskih uprav, ravnateljev vrtcev in direktorjev javnih
zavodov. Povečani stroški dela zaradi sproščanja varčevalnih
ukrepov pri plačah javnih uslužbencev so dejstvo tudi v
letu 2022, medtem ko za občinske funkcionarje še vedno
veljajo uvrstitve v plačne razrede iz leta 2008. te pa jih
uvrščajo od 32. pa do 59. plačnega razreda. Opomniti
pa je treba tudi na še vedno veljavne varčevalne ukrepe
Zakona o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012 (npr.
višina regresa za prehrano med delom). Vse navedeno pa
pomeni, da sprememb pri plačah funkcionarjev tako na
lokalni kot državni ravni ni že 14 let.
Tako se soočamo z realnostjo, ko direktorji občinskih
uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov in nenazadnje tudi drugi javni uslužbenci, v veliki večini
primerov presegajo plačne razrede županj in županov. Ne
smemo pozabiti, da so županje in župani svojo funkcijo
opravljajo 24 ur na dan, vse leto. So tisti, ki nosijo breme
odgovornosti za vodenje in razvoj občin in prvi na katere se
obrnejo občanke in občani v stiski. Tudi v najbolj kritičnih
razmerah, kot so npr. naravne nesreče in tudi epidemija
s COVID-19, so oni tisti, ki se prvi izpostavijo in tudi
v takih razmerah njihovo delo in zavzetost za soljudi ni
prepoznana in nagrajena.
V preteklosti smo že pozvali tudi k spremembi razmerja med
plačo županje/župana, ki to funkcijo opravlja poklicno in
plačo županje/župana, ki to funkcijo opravlja nepoklicno.
Slednji za opravljanje funkcije prejema 50% nadomestilo
in ob dejstvu, da nosi enako mero odgovornosti kot za
poklicno opravljanje funkcije, ocenjujemo da bi bilo prav,
da se to razmerje zmanjša – npr. 80% nadomestilo za
opravljanje nepoklicne funkcije župana.
Hkrati pa smo ponovno podali tudi predlog, da se funkcionarje na lokalni ravni izloči iz sistema nagrajevanja
funkcionarjev na državni ravni. Asociacije občin se zavedamo kompleksnosti problema, ki zajema tudi druge
funkcionarje, vendar je prav in nenazadnje tudi že skrajni
čas, da se vlaga tudi v funkcionarje, saj se nam bo v prihodnosti lahko začelo dogajati, da ne bo več moč najti

AMANDMA K PREDLOGU ZAKONA
O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV
POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH
CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU
POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023
Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS,
Državnemu svetu RS in Vladi RS posredovalo predlog
amandmaja k predlogu Zakona o nujnih ukrepi za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. ZOS
predlaga, da se, z namenom omilitve posledic zvišanja cen
energentov, predlog Zakona dopolni na način, da se na
novo določi povprečnina, in sicer v višini 661,67€ za leto
2022 in za leto 2023 v višini 670,97€.
Predlagana višina povprečnine je bila sicer izračunana že
za potrebe pogajanj za vlado v letu 2021 in predstavlja
dejanske stroške občin v času, ko se občine še niso soočale
z navedeno problematiko.
Združenje občin Slovenije je 29. 1. 2022 pozvalo že Vlado
RS k dopolnitvi in predlog ZOS ni bil upoštevan. Vlada
RS je predlog Zakona že posredovala v sprejem Državnemu
zboru RS po nujnem postopku in poziv k njegovi dopolnitvi je ZOS posredoval tako Državnemu zboru RS kot
Državnemu svetu RS.
Dopis s predlogom amandmaja je na voljo TU.

POZIV K ODPRAVI PLAČNIH
NESORAZMERIJ MED PLAČAMI
ŽUPANOV IN DIREKTORJEV
OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV
Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno
upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti
k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in
direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih
zavodov. Pozivajo k pričetkom čimprejšnjih aktivnosti na
tem področju.
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kakovostnega kadra, ki bi se bil pripravljen izpostaviti in
prevzemati odgovornost za vodenje občin in nenazadnje
tudi ministrstev in drugih služb.
Ne gre pa pozabiti še na eno dejstvo. Namreč županje in
župani so poleg predsednika države edini funkcionarji,
ki so neposredno izvoljeni s strani volivcev. Tudi to bi
pri spremembah zakonodaje, ki ureja plače funkcionarjev
veljalo upoštevati.
Celoten dopis je na voljo TU.

S strani MKGP smo prejeli zagotovilo, da bodo predlog
preučili, vendar je bil tudi ta zavrnjen.
Nesporno dejstvo je, da so ti postopki dolgotrajni in zato v
mnogih primerih še nedokončani. Žal gredo spremembe v
smeri škodovanja interesom občin, zato pozivamo občine,
da za neuvedene postopke dedovanj nemudoma vložite
zahteve za uvedbo postopkov in se na ta način izognete
nejasnim situacijam prenosa zapuščine v zapuščinskih
postopkih, ko ni dedičev.

OPOZORILO NA SPREMEMBE ZAKONA
O AGRARNIH SKUPNOSTIH

PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA
VLADE RS O IZVAJANJU OBRAMBE
PRED TOČO NA OBMOČJU SV
SLOVENIJE ZA LETI 2022 IN 2023

Združenje občin Slovenije je na občine naslovilo dopis, v
katerem jih želimo opozoriti na prihajajoče spremembe
Zakona o agrarnih skupnostih (v nadaljevanju: ZAgrS).
Z novelo ZAgrS je predviden prenos državnih lastniških
deležev v agrarnih skupnostih (v nadaljevanju: AS) v last
ostalih solastnikov, razen na občine. Ker pa so deleži v
lasti RS praviloma sporni (napačni vpisi) in bi morali
biti v lasti občine, je tak predviden prenos sporen. ZOS
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: MKGP) opozoril na dejstvo, da ima precej
AS zaradi nepravilnosti na deležih vpisano Republiko
Slovenijo in zato predlagal, da se v izogib dokazovanjem
le-ti prenesejo v last občin. Predlog ZOS je bil s strani
MKGP zavrnjen.
Občine zato pozivamo, da v AS na svojem območju
preverite spornost morebitnih solastniških deležev v lasti
RS in v kolikor ocenjujete, da je lastništvo RS sporno
nemudoma, oz. pred uveljavitvijo novele zakona, vložite
tožbeni zahtevek.
Nadalje veljavni ZAgrS določa, da zapuščina brez dediča
preide v last občine. V veliko AS je še nerešenih dednih
postopkov oz. ti sploh še niso uvedeni. Novela ZAgrS pa
predvideva, da se v zapuščinskih postopkih, ki še niso bili
uvedeni deleži in ki nimajo dediča prenesejo v last ostalih
lastnikov, razen na občine. Tudi na ta sporen predlog
sprememb je ZOS opozoril MKGP in pozval, da se v
noveli ZAgrS nedvoumno opredeli, da se prenos zapuščine
brez dediča v korist ostalih solastnikov prične uporabljati
v postopkih, ko smrt zapustnika nastopi po uveljavitvi
novele zakona. Kot možno rešitev smo predlagali, da se v
prehodnih določbah določi, da se postopki dedovanj, ki
so trenutno v teku, končajo po sedaj veljavni zakonodaji.

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombo na predlog Sklepa Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na
območju SV Slovenije za leti 2022 in 2023.
Predlagali smo zvišanje državnega prispevka iz 35% na
50%.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O
ODPADKIH
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o odpadkih.
Med drugim smo predlagali, da Ministrstvo Program
preprečevanja nastajanja odpadkov oceni vsaj vsake
tri leta in ne šest, kot je predlagano. Namreč področje
preprečevanja nastajanja odpadkov hitro razvija, in
sicer tako na izvedbeni strani kot na področju merjenja
uspešnosti.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA
O VODENJU PODATKOV KATASTRA
NEPREMIČNIN
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na Predlog Pravilnika o vodenju
podatkov katastra nepremičnin.
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Podali smo predlog dopolnitve prvega odstavka 11. člena,
ki opredeljuje podatke, s katero parcelo je stavba povezana.
Celoten dopis je na voljo TU.

VPRAŠANJA OBČIN

PLAČILO LETNE ČLANARINE
Vprašanje:
»Izdali smo letno naročilnico na časopis Dnevnik. Glede
na določila 33. člena ZIPRS2122 in 52. člena ZJF, ki
ne dovoljuje predplačil, ali lahko plačamo račun za letno
naročnino v enkratnem znesku ali moramo prejemati in
plačevati račune mesečno?«
Odgovor:
Glede na 4. točko 33.člena ZIPRS2223 so, ne glede na 2.
odstavek 52.člena ZJF, dovoljena predplačila za pogodbene
obveznosti, pri katerih je to uveljavljeno s poslovnimi
običaji - v tem primeru naročnine. Pri tem ne razlikuje
med mesečnimi naročninami/letnimi naročninami (v obeh
primerih gre za predplačilo).
Lahko pa se sklicujemo še na načeli učinkovitosti in gospodarnosti ( 2.člen ZJF) v primeru, da je letna naročnina
cenejša kot plačila posameznih izvodov ali mesečna
naročnina.
POGODBA O SOFINANCIRANJU – PLAČILA
JAVNIM ZAVODOM
Vprašanje:
»Prosila bi vas za pomoč pri odgovoru našemu javnemu
zavodu Knjižnica, katere soustanoviteljica smo. Mi imamo
v pogodbi o sofinanciranju programa z njimi določilo, da se
plačilo javnim zavodom izvrši 30. dan po prejemu zahtevka,
posledično pa to pomeni, da morajo izstaviti zahtevek do
30.11.2022.
Zavod se s tem ne strinja in nam piše naslednje:
• v drugem odstavku 3. člena Pogodbe o sofinanciranju
za leto 2022 je zapisano, da moramo občini zadnji
zahtevek za investicijske transfere posredovati do 30.
11. 2022. Zakaj se ne moremo strinjati, da je zadnji
zahtevek 30. 11. 2022: ker to pomeni, da moramo z
investicijami (med katerimi imate tudi knjige) zaključiti
(prejeti račun) v sredini novembra, da lahko posredujemo
zahtevek do 30.11. Drugo dejstvo je, da ne moremo delati
za eno občino drugače kot druge 3 občine.
• Vprašanje za revizorja - v prvem odstavku 4. člena
Pogodbe o sofinanciranju za leto 2022 je zapisano, da
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nakaže občina sredstva v desetih (10) dneh po prejemu
zahtevka za tekoče transfere in trideseti (30) dan za investicijske transfere. Ker so zahtevki izstavljeni v pogodbenem
razmerju med nami, me zanima kje je zapisano, da mora
biti rok plačila za investicije 30 dni in ne 10 dni kot je za
tekoče transferje. Mi namreč vam ne izstavljamo računov,
ampak zahtevek v katerega vključujemo račune, ki so z
naše strani plačani dobaviteljem, preden vi poravnate
naš zahtevek.
Prosim za vase stališče, kakšne je pravilen rok za plačilo
zahtevka za investicijske transfere javnim zavodom z navedbo
zakonske podlage.»

SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

113. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 113. redni seji, ki je potekala 3. 2. 2022,
določila besedilo novele Zakona o državni upravi in novele Zakona o spodbujanju investicij. Vlada RS je izdala
tudi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine
za donacije, spremembe Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in
uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in
madžarske narodne skupnosti v letu 2022. Izdana je
bila tudi Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–
2027, Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini ter Odlok o spremembah
in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu
po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19. Prav tako pa je Vlada določila
izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja in sprejela dopolnjena izhodišča za
pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev
Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Odgovor:
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2021 in 2022 (ZIPRS2122) navaja:
32. člen
(plačilni roki v breme državnega in občinskih
proračunov)
(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so
plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna
predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je
plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne
uporabnike pa največ 30 dni.
(2) Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine,
ki je podlaga za izplačilo.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so plačilni roki
lahko krajši za plačila: 5. tekočih transferov, razen tekočih
transferov v tujino;
Kar pomeni, da za plačila investicijskih transferov
neposrednih uporabnikov velja plačilni rok 30. dan, ki
začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga
za izplačilo. Medtem, ko so, skladno s 5. točko 3. odstavka
32. člena ZIPRS2122 roki za plačilo tekočih transferov
lahko krajši.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o namenitvi dela dohodnine za
donacije
Spremembe se nanašajo na določitev dela dohodnine
za donacije, ki ga lahko dohodninski zavezanec nameni
posameznemu šolskemu skladu.
Na podlagi sprememb 135. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki veljajo od 13. novembra 2021, lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije
iz dela dohodnine nameni tudi za šolski sklad oziroma
sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi otrokom,
učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju
S spremembami in dopolnitvami se uredba usklajuje z
Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2022 in 2023, Zakonom o sistemu plač v javnem
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sektorju in Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo
posledic COVID-19.

točk za mala in za 10 odstotnih točk za srednje velika
podjetja.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19
S spremembami izjema od napotitve v karanteno na domu
velja tudi za zaposlene v:
• kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo,
sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja
ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in
sistemov),
• Policiji,
• dejavnosti obrambe.

Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in
uresničevanja ustavnih pravic avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti
v letu 2022
ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam,
v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah,
za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15
% skupne primerne porabe občin. V letu 2022 ob višini
povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne
porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih
sredstev 1.987.312,00 evra.
Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini
Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava,
Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter
Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine
Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje,
nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja
Zadnja uskladitev vrednosti plačnih razredov je bila uveljavljena leta 2011, potem pa najprej zaradi hude gospodarske
in finančne krize, pozneje pa zaradi dogovorov s sindikati
o višjih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v letih 2017 in 2018 do uskladitve vrednosti plačnih
razredov do vključno leta 2021 ni prišlo.

Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–
2027
V karti regionalne pomoči za Slovenijo za obdobje 20222027 je kot območje »a« določeno celotno ozemlje kohezijske regije NUTS2 Vzhodna Slovenija.
Kot območje »c« pa je v karti določen del ozemlja kohezijske regije NUTS2 Zahodna Slovenija, tako da vključuje:
• celotno območje statistične regije Goriška,
• območje statistične regije Gorenjska brez Mestne
občine Kranj,
• območje statistične regije Obalno-kraška brez Mestne
občine Koper,
• območje Občine Ankaran,
• del območja statistične regije Osrednjeslovenska, ki
zajema občine Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, Borovnica
in Šmartno pri Litiji.
Najvišja intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za
velika podjetja lahko znaša na območjih »a« 30%, na
območjih »c« pa 15%, razen na upravičenih območjih
Obalno-kraške statistične regije, kjer lahko intenzivnost
pomoči znaša do 25%. Na celotnem območju regionalne
karte se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih

Dopolnjena izhodišča za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati za sklenitev
Aneksa k posebnemu tarifnemu delu
Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike
Ta Dogovor se sklepa primarno zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede za poklica
zdravnika in zobozdravnika ob upoštevanju sklenjenega
stavkovnega sporazuma med vlado in sindikatom FIDES iz
leta 2016 ter zaradi realizacije 48. člena Zakona o dodatnih
ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje,
okrevanje in odpravo posledic COVID-19 kot začasne
interventne rešitve plač zdravnikov in zobozdravnikov z
veljavnostjo do 31. 12. 2022. Ocena finančnih učinkov
parafiranega Dogovora znaša 113,52 milijonov evrov na
letni ravni.
Celoten povzetek 113. redne seje Vlade RS je na voljo TU.
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Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa
kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19
v 31. členu določa, da je delavec lahko odsoten z dela zaradi
bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela,
ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni
v kosu, v sklopu kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni,
in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu,
pri čemer ta ukrep velja do 28. februarja 2022, Vlada
Republike Slovenije pa ga lahko podaljša s sklepom največ
za obdobje treh mesecev.
Glede na širjenje okužb s SARS-CoV-2, zaradi česar se je
pri izvajalcih osnovne zdravstvene dejavnosti še dodatno
povečal obseg dela, se zadevni ukrep v skladu z osmim
odstavkom 31. člena ZDUOP podaljša do 31. maja
2022, saj ukrep družinske zdravnike administrativno
razbremenjuje.

Vlada RS je na 114. redni seji, ki je potekala 18. 2. 2022,
seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
izjemah od karantene na domu po visoko tveganem
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19,
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi
pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter Sklep o
prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja
karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
izjemah od karantene na domu po visoko
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive
bolezni COVID-19
V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ) se oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku
s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ne bo več
napotovalo v karanteno.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2022
in je začel veljati naslednji dan po objavi.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske
politike 2014–2020
Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020, ki se
zaključi konec leta 2023, upravičena do 3,068 milijarde
evrov sredstev kohezijske politike za cilj Naložbe za rast
in delovna mesta.
S tega naslova je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca decembra
2021 izdala za 3,42 milijarde evrov oziroma za 112 %
razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori za
javne razpise, programe in projekte. Odločitve o podpori
presegajo razpoložljive pravice porabe zaradi zagotavljanja
100 odstotne porabe razpoložljivih sredstev. Realizacija
upravičenih stroškov projektov in programov je lahko
namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da
upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške oziroma od
pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je ta zaradi
nepravilnosti prekinjena.
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se
je do konca decembra 2021 na terenu izvajalo za 3,12
milijarde evrov oziroma 102 odstotka programov in
projektov. Po izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz
državnega proračuna upravičencem izplačanih za 2,24
milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 73 odstotkov
razpoložljivih sredstev.
V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih
skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada
razdelitev na obe kohezijski regiji, je kohezijski regiji

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o določitvi pogojev vstopa v Republiko
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja
nalezljive bolezni COVID-19
Bolezen covid-19 se ne šteje več za karantensko bolezen
in se karantene ukinejo, zato ni več razloga za omejitev
vstopa v Republiko Slovenijo.
Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi covida-19.
To pomeni, da ni več potreben pogoj PCT (preboleli,
cepljeni, testirani) in tudi ni več napotitve v karanteno
na domu.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2022
in je začel veljati naslednji dan po objavi.
Celoten povzetek 114. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

115. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 115. redni seji, ki je potekala 24. 2.
2022, med drugim sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa
kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni in Poročilo o
izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za
obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2021.
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Vlada Republike Slovenije o trenutnem in
prihodnjem izvajanju evropske kohezijske
politike v Sloveniji
Vlada RS se je seznanila s stanjem na področju izvajanja
evropske kohezijske politike 2014-2020, mehanizma
REACT EU in aktivnostmi v okviru programiranja
evropske kohezijske politike 2021-2027.
Dinamika črpanja evropskih sredstev se je v zadnjih dveh
letih bistveno povečala. Obseg dodeljenih sredstev v okviru
finančne perspektive 2014-2020 celo presega razpoložljiva
sredstva za 12 odstotkov, kar je varnostna rezerva, ki bo
omogočila 100-odstotno črpanje evropskih sredstev.
Morebiten presežek iz naslova realizacije bo potrebno
financirati iz državnega proračuna, zato sta preudarno
načrtovanje in učinkovito izvajanje bistvena vidika izvajanja evropske kohezijske politike.
Vlada se je tudi seznanila z aktivnostmi v okviru evropske
kohezijske politike za obdobje 2021–2027, natančneje s
Sporazumom o partnerstvu, izhodišči za pripravo Programa
kohezijske politike v obdobju 2021-2027, strukturo upravljanja in nadzora ter izvajanjem načela partnerstva.

Zahodna Slovenija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS)
skupaj namenjenih 849 milijonov evrov razpoložljivih
sredstev. Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa je iz obeh
omenjenih skladov skupaj namenjenih 1,305 milijard
evrov razpoložljivih sredstev. Obema regijama je skupaj
na voljo še 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki
se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne
Slovenije.
Vlada RS bo Poročilo poslala Državnemu zboru.

DOPISNE SEJE VLADE RS

326. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na dopisni seji 10.2.2022 med drugim sprejela
predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti,
informacijo o trenutnem in prihodnjem izvajanju
evropske kohezijske politike v Slovenije in program
razvojnih spodbud za obmejna problemska področja.

Vlada sprejela predlog zakona o
spodbujanju digitalne vključenosti
S tem zakonom se uresničujejo ključni ukrepi Strateškega
sveta za digitalizacijo. Gre za prvi sistemski zakon, ki
celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin in
znanj. Z njim bi lahko že letos zagnali največji program
e-opismenjevanja v zgodovini Slovenije.
Zakon zajema vse ključne družbene skupine, vključno
z invalidi, in prvič definira različne stopnje digitalnih
kompetenc. V prvi vrsti omogoča pridobivanje osnovnih
in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev za mlade
in starejše, omogoča možnost finančnih spodbud za nakup
tovrstne opreme, prispeva k digitalizaciji šolskega procesa, predvsem pa k odgovorni ter varni rabi digitalnih
tehnologij. Že letos želimo z digitalnim bonom v vrednosti
150 evrov pomagati vsem srednješolcem in študentom pri
nakupu moderne računalniške opreme. Prav tako bodo do
digitalnega bona upravičeni vsi udeleženci subvencioniranih tečajev, ki so starejši od 55 let. Upravičenci ga bodo
lahko unovčili za nakup nove ali obnovljene računalniške
opreme.

Sprejet Program razvojnih spodbud za
obmejna problemska območja 2022 - 2025
Splošen cilj programa je ohranitev poseljenosti in razvojne
vitalnosti obmejnih problemskih območij.
Program predvideva vire financiranja v višini 29.500.000
evrov v letu 2022, 42.500.000 evrov v letu 2023 in
53.200.000 evrov v letu 2024 ter v letu 2025, v skupni
vrednosti programa 178.400.000 evrov.
Predmet programa so usklajeni ukrepi in aktivnosti za
doseganje ciljev programa na podlagi predlogov raziskovalnega programa in predlogov različnih deležnikov v
procesu usklajevanja.
Ukrepi in aktivnosti programa se bodo izvajali na dva
načina:
1. Finančna sredstva oz. viri financiranja za ukrepe oz.
aktivnosti, ki so izrecno namenjeni za obmejna problemska območja in
2. Dodatne točke pri izboru v merilih javnih razpisov
za ukrepe oz. aktivnosti s prednostno usmeritvijo na
obmejna problemska območja.
V okviru splošnega cilja »Izboljšanje gospodarskega stanja«
bodo finančna sredstva pretežno zagotovljena za izvedbo
sledečih ukrepov:
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Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje
ponovnih izbruhov in širjenja okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih
zadevah
Z odlokom se tako podaljšujejo začasni ukrepi, ki so
trenutno že uveljavljeni, in sicer:
• omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog pri
organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih)
zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu;
• vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo
predhodno naročiti;
• omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega
elektronskega podpisa;
• organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi
zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev;
• omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa;
• omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal;
• omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.
Odlok je začel veljati 19. februarja 2022 in velja tri mesece.

•
•
•
•

Spodbujanje začetnih investicij,
Subvencije za zagon podjetij,
Ugodni krediti,
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo
obrestne mere,
• Projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v
delo na razvojnih projektih podjetij,
• Spodbujanje socialnega podjetništva,
• Izgradnja in širitev poslovnih con,
• Promocija obmejnih problemskih območij.
V okviru splošnega cilja: Izboljšanje prometne dostopnosti
bodo sredstva zagotovljena za izvedbo ukrepa »Cestna
infrastruktura«.
Ukrepi, ki v merilih javnih razpisov namenjano dodatne
točke za obmejna problemska območja so:
• IKT infrastruktura – izboljšanje pokritosti območij s
širokopasovnim dostopom do interneta,
• Spodbujanje začetnih investicij,
• Spodbujanje socialnega podjetništva,
• Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomskoposlovne infrastrukture v okviru Načrta za okrevanje
in odpornost: C3K9ID.

Dopolnitev odloka o izpolnjevanju PCT
pogoja volivcev pri oddaji podpore
kandidatnih list
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 se dopolnjuje
tako, da določa, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati volivcem na upravni enoti pri oddaji podpore za kandidatne
liste za volitve poslancev v Državni zbor RS.

330. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 330. dopisni seji, ki je potekala 16. 2.
2022, med drugim izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih
zadevah ter spremembo Odloka o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 ter sprejela Poslovni in finančni
načrt za leti 2022 in 2023 Slovenskega regionalno
razvojnega sklada. Vlada RS je tudi podala soglasje k
predlogom amandmaja k predlogu Zakona o oskrbi s
toploto iz distribucijskih sistemov, predlogu Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih,
k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o agrarnih skupnostih, k predlogu amandmaja
k Predlogu zakona o spremembi Zakona o divjadi in
lovstvu. Prav tako pa je sprejela stališče do mnenja
Državnega sveta RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih
(ZKZ-G).

Poslovni in finančni načrt za leti 2022 in 2023
Slovenskega regionalno razvojnega sklada
Sklad na področju spodbud v teh dveh letih skupaj
načrtuje razpis povratnih sredstev v skupni višini 80 mio
€ in nepovratnih sredstev v višini 3,048 mio €. Povratne
finančne spodbude, ki bodo prvenstveno dodeljene preko
javnih razpisov, bodo prednostno usmerjene v projekte, ki
bodo prispevali k prehodu k brezogljičnemu gospodarstvu,
k zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi in družbeno
odgovornim projektom. Usmerjene bodo v ustvarjanje
konkurenčnega okolja za mikro, mala in srednje velika
podjetja, ki so temelj našega gospodarstva.
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Amandmaji k predlogu Zakona o oskrbi s
toploto iz distribucijskih sistemov
Amandmaji so pripravljeni na podlagi mnenja
Zakonodajno-pravne službe DZ RS in med drugim vsebujejo določilo, da sistemska obratovalna navodila objavlja
distributer in ne lokalna skupnost in določilo, da mora
distributer toplote tarifne postavke in dodatke k tarifnim
postavkam pred začetkom zaračunavanja tarifnih postavk
in dodatkov k tarifnim postavkam javno objaviti vsaj na
svoji spletni strani in spletni strani občine.

• predkupne pravice občin na kmetijskih zemljiščih, če
občine na teh zemljiščih v prostorskih aktih načrtujejo
gradnjo infrastrukture, ki je v javnem interesu,
• objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč na
spletu,
• spreminjanja namembnosti poljskim potem, ki so
opredeljene kot kmetijska zemljišča,
• razlikovanja občin pri uvajanju instrumenta
nadomeščanja kmetijskih zemljišč,
• čiščenja zaraščenih gozdnih površin in usmerjanja
pozidave na gozdne površine,
• spreminjanja stavbnih zemljišč v kmetijska, če ta ne bi
bila b določenem časovnem obdobju pozidana,
• upočasnitve izvajanja ukrepov kmetijske zemljiške politike ter financiranja gradnje, sanacije ali posodobitve
vodnih zadrževalnikov zaradi nespremenjene višine
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča,
• nepotrebnih dodatnih pooblastil lokalni skupnosti
za predpisovanje, dodatnih prostorskih izvedbenih
pogojev pri postavitvi pomožne kmetijsko-gozdarske
opreme ter postavljanja rastlinjakov, ki so točkovno
temeljeni in jih je možno brez škode za zemljišče
odstraniti, neposredno na kmetijsko zemljišče.
Celoten povzetek 330. dopisne seje Vlade RS je na
voljo TU.

Amandmaji k Predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o
agrarnih skupnostih
Amandmaji so pripravljeni na podlagi mnenja
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike
Slovenije, s katerimi se med drugim določa, da ni izplačila
nujnega deleža v primeru, ko zapuščina brez dedičev postane last članov agrarne skupnosti, saj gre v tem primeru
za poseben način prenosa premoženja.
Poleg tega se na novo ureja prenos nedoločenega deleža
države ali občine na nepremičnini (skupna lastnina), ki je
v lasti agrarne skupnosti, na druge člane agrarne skupnosti.
Kot agrarna skupnost se določa tudi agrarna skupnost,
ki ji premoženje ni bilo odvzeto v celoti ali pa odločba
o odvzemu premoženja ni bila izvršena. Na ta način bo
tudi tem agrarnim skupnostim omogočeno delovanje in
upravljanje s skupnim premoženjem po pravilih ZAgrS.

331. DOPISNA SEJA VLADE RS

Stališče do mnenja Državnega sveta RS k
noveli Zakona o kmetijskih zemljiščih
Državni svet RS je na 47. seji 26. 1. 2022 obravnaval
predlog ZKZ-G, in sprejel mnenje, iz katerega izhaja, da
Državni svet predlog zakona podpira. Vlada RS je na ugotovitve in pomisleke Državnega sveta k predlogu zakona
pripravila odziv.
Vlada v odzivu obravnava pomisleke oziroma pripombe
Državnega sveta glede:
• zaščite kmetijskih zemljišč pred zaraščanjem in spreminjanjem namenske rabe,
• odprave statusa zaščitene kmetije v pravnih poslih med
živimi,
• prednostnega vrstnega reda predkupnih upravičencev
med solastniki,

Vlada je na 331. dopisni seji, ki je potekala 17. 2.
2022, podala soglasje k predlogom amandmajev k
Predlogu novele Zakona o spodbujanju investicij in k
predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga
cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Amandmaji k Predlogu novele Zakona o
spodbujanju investicij
Spreminja se besedilo 9. člena in sicer tako, da opredeli
zavezo:
• investitorja in prejemnika spodbude, da bo investicija
izvedena vsaj v predvideni vrednosti in v roku, opredeljenem v vlogi,
• investitorja in prejemnika spodbude, da bo realizirana
investicija v skladu s prejšnjo alinejo ohranjena v
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regiji prejemnika spodbude vsaj pet let po zaključku
investicije ali vsaj tri leta po zaključku investicije v
primeru, ko je prejemnik spodbude mala ali srednje
velika gospodarska družba, razen v primeru spodbud
za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije,
• investitorja in prejemnika spodbude, da bo v primeru investicije iz prvega odstavka 4. člena ohranil v
obdobju ohranjanja investicije najmanj povprečno
število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev
pred mesecem oddaje vloge ali v primeru investicije
iz prvega odstavka 4.a člena ohranil v obdobju izvajanja investicije najmanj povprečno število zaposlenih
iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje
vloge ali v primeru investicije iz drugega odstavka 4.
člena zavezo, da bodo nova delovna mesta, ustvarjena
z investicijo, zapolnjena najpozneje v treh letih po
zaključku investicije in ohranjena v regiji najmanj pet
let po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno,
ali najmanj tri leta po dnevu, ko je bilo delovno mesto
prvič zasedeno, v primeru, ko je prejemnik spodbude
mala ali srednje velika gospodarska družba,
• investitorja in prejemnika spodbude, da bo dodana
vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude dve
leti po zaključku investicije višja od dodane vrednosti
na zaposlenega v gospodarski družbi v poslovnem letu
pred letom oddaje vloge v primeru investicije iz prvega
odstavka 4. člena in v primeru investicije iz drugega
odstavka 4. člena tega zakona višja tudi od povprečne
dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti, v katero
se prejemnik spodbude uvršča, oziroma, v primeru
investicije iz drugega odstavka 4.a člena tega zakona,
zavezo, da je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarski družbi, prejemnici spodbude, ki je velika
gospodarska družba, dve leti po zaključku investicije
višja od dodane vrednosti na zaposlenega v gospodarski
družbi v poslovnem letu pred letom oddaje vloge.

• pogoj, da morajo ti stroški v letu 2019 znašati vsaj
10.000 evrov.
Spremenil se je tudi odstotek povišanja stroškov energije
v tem letu gledano na lansko. Ti morajo zrasti za vsaj 40
% in ne za 30 %, kot je bilo prvotno določeno.
Vlada Republike Slovenije za ta ukrep namenja 70
milijonov evrov, po okvirnih izračunih bo do pomoči
upravičenih nekaj manj kot 40.500 fizičnih in pravnih
subjektov.
Celoten povzetek 331. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

332. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 332. dopisni seji, ki je potekal 19. 2. 2022,
sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
Ta določa ukrepe, ki so še potrebni za obvladovanje te
bolezni.
Odlok določa ukrepe, ki so še potrebni za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19,
in sicer:
• higienski ukrepi: razkuževanje, varnostna razdalja;
• uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma
prostorih,
• uporaba zaščitne maske v šolah, razen do sedaj veljavnih izjem, samotestiranje v šolah pa se ukinja,
• izpolnjevanje pogoja PCT v nastanitvenih objektih
dejavnosti zdravstva, pri izvajalcih socialno varstvenih
storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, in zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem
domu;
• od ponedeljka, 21. februarja, se ukinja brezplačno
presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje.
Proračun bo kril zgolj še testiranje HAG za dejavnosti,
kjer se le to še naprej zahteva,
• določi se prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19.

Amandmaji k Predlogu Zakona o ukrepih
za omilitev posledic dviga cen energentov v
gospodarstvu in kmetijstvu
Besedilo predloga zakona se z amandmaji spreminja tako,
da so črtani trije pogoji za pridobitev pomoči, in sicer:
• da mora imeti pravna ali fizična oseba, ki opravlja
gospodarsko dejavnost, 5 zaposlenih,
• da morajo stroški energije v poslovnih odhodkih
znašati 5 %,

Odlok je začel veljati 21. februarja 2022.
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• Skupne investicije v srednje šolstvo so se povečale iz
7,9 mio EUR na 18,1 mio EUR, kar je povečanje za
130 %,
• skupne investicije v visoko šolstvo so se povečale iz 10
mio EUR na 11,1 mio EUR, kar je povečanje za 11 %,
• skupne investicije v raziskovalno dejavnost so se
povečale iz 1,1 mio EUR na 13,6 mio EUR, kar je
povečanje za 1.167 %,
• skupne investicije v vrtce in OŠ in šport so se povečale
iz 8,6 mio EUR na 23,9 mio EUR, kar je povečanje
za 178 %,
• skupne investicije v študentske domove so se povečale
iz 0,7 mio EUR na 1,3 mio EUR, kar je povečanje
za 74 %.
Število zaposlenih v izobraževanju v Sloveniji se je v zadnjih
20 letih, od leta 2000 do leta 2020, povečalo iz 54.500 na
90.000. Obenem se je število mladih do 24. leta starosti v
tem istem obdobju žal zmanjšalo iz 610.000 na 515.000.
Če je leta 2020 na enega zaposlenega v šolstvu odpadlo
11 otrok, se je ta številka leta 2020 spustila na manj kot 6.
Celoten povzetek 336. dopisne seje Vlade RS je na voljo

Vlada RS je na 336. dopisni seji izdala spremembo
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih
izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19 v upravnih zadevah. Vlada RS pa je sprejela
tudi Odgovor na sklep o razglasitvi splošne stavke na
področju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi se začela
9. marca 2022 ter najave stavke nekaterih sindikatov
javnega sektorja za 16. marec 2022.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje ponovni izbruhov
in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19 v upravnih zadevah
Po spremembi bodo neposredno do organov lahko dostopale vse stranke, vendar bodo namero za vložitev vloge
morale predhodno najaviti in se dogovoriti za termin. S
tem bo omogočen dostop, a preprečeni ne nujni stiki med
strankami, ki čakajo na izvedbo upravne storitve, kar bo
povezano zmanjšalo možnost okužbe med več strankami
in strankami ter uradnimi osebami.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2022 in
bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

TU.

Odgovor na sklep o razglasitvi splošne
stavke na področju vzgoje in izobraževanja
Vlada RS je sprejela Odgovor na sklep o razglasitvi splošne
stavke na področju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi se
začela 9. marca 2022 ter najave stavke nekaterih sindikatov
javnega sektorja za 16. marec 2022.
Sodoben
vzgojno-izobraževalni
proces
zaradi
spreminjajočih se razmer zahteva sistematično vlaganje
v infrastrukturo, pri čemer je potrebno upoštevati tudi
potrebe po izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih, prilagajanje sodobnim trendom poučevanja in raziskovanja,
boljši energetski učinkovitosti, uporabi obnovljivih virov
in tehnoloških izboljšavah. Vlada RS je prepoznala pomen
investicij v vse stopnje izobraževalnega procesa in znatno
povečala finančna sredstva.
Primerjava med letoma 2018 in 2021 pokaže za kar
89 % višja finančna sredstva, namenjena investicijam v
izobraževalno infrastrukturo, kar izboljšuje delovne pogoje
zaposlenih ter jim omogoča izvajanje sodobnejšega in bolj
prilagojenega izobraževalnega procesa. Izpostavljamo
naslednje podatke:
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10 SEJE DRŽAVNEGA ZBORA
RS

Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru
državne meje
Poslanke in poslanci so z 58 glasovi za in 7 proti sprejeli
Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, s
katero se vzpostavlja pravna podlago za delno povrnitev
stroškov občinam ob državni meji, ki so nastali zaradi
povečanega nadzora državne meje, ali so posledica izrednih
dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje.
Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in
investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti,
ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora
državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih
poti. Obmejnim občinam bo povrnjen del stroškov na
podlagi meril, ki jih bo z uredbo določila vlada. V uredbi
bo podrobneje določen tudi način uveljavljanja povračila
stroškov.

95. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 95.
izredni seji, ki je potekala 21. 2. 2022 in 22. 2. 2022,
sprejeli Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga
cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, Zakon
o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov,
Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela
in novele Zakona o spodbujanju investicij, Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakona o
nadzoru državne meje. Sprejeli so tudi Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 in odločili,
da je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o rudarstvu primeren za nadaljnjo obravnavo.

Zakon o interventnih ukrepih za podporo
trgu dela
Poslanke in poslanci so s 53 glasovi za in 7 proti sprejeli
Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela.
Zakon med drugim zvišuje obseg začasnega in občasnega
dela z največ 60 ur mesečno na 90 ur mesečno. Upokojenec
bo tako lahko po novem dela opravljal tudi 120 ur mesečno,
a največkrat trikrat letno. Interventna ureditev bo veljala
do konca letošnjega leta, možnosti podaljšanja pa ni.
Celoten povzetek 95. izredne seje Državnega zbora RS je
na voljo TU.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic
dviga cen energentov v gospodarstvu in
kmetijstvu
Poslanke in poslanci so s 46 glasovi za in 1 proti sprejeli
Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v
gospodarstvu in kmetijstvu. Z zakonom se izboljšuje položaj

v gospodarstvu in kmetijstvu, posebej tistega dela, ki
ima v strukturi stroškov velik delež stroškov energije.
Posledično to pozitivno vpliva na zaposlene v gospodarstvu
in kmetijstvu.
Zakon predvideva enkratno nepovratno pomoč za podjetja, ki se jim bo strošek energije letos glede na lani povečal
za več kot 40 odstotkov, in nadomestilo za kmete v obliki
pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto rabe.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih
cen energentov
Poslanke in poslanci so s 46 glasovi za in 1 proti sprejeli
Zakon o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov, ki
določa enkratni dodatek v višini 150 evrov za 710.000 prebivalcev, izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev,
tudi etažnih, ter začasno trimesečno oprostitev plačevanja
prispevkov in omrežnin, ki naj bi položnice znižala za
okoli 30 odstotkov.
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11 SEJE DRŽAVNEGA SVETA
RS

Predlog resolucije o nacionalnem programu
za kulturo 2022–2029
Državni svetniki so podprli Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 in pozvali k čim
hitrejšemu sprejetju akcijskega načrta, s katerim bodo lahko učinkovito realizirali strateške cilje. Izpostavili so tudi
nujnost povečanja proračunskih sredstev za kulturo tako
pri investicijah v obnovo infrastrukture, digitalizacijo in
uvajanje novih tehnologij kot pri vlaganju v kadre, vsebine
in v podporo različnega organiziranja kulturnih dejavnosti.
Državni svet RS pričakuje, da napovedana dodatna sredstva
v Načrtu za okrevanje in odpornost v višini 86,9 milijona
evrov in načrtovani progresivni državni proračun v kombinaciji s finančno perspektivo EU za obdobje 2021–2027
pomenijo ustrezen obseg sredstev za učinkovito uresničitev
zastavljenih ciljev na področju kulture.
Celoten povzetek 48. redne seje Državnega sveta RS je
na voljo TU.

REDNE SEJE DRŽAVNEGA SVETA RS

48. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA
RS
Državni svet RS je na 48. redni seji, ki je potekala
16. 2. 2022, podal predlog novele zakona o divjadi
in lovstvu in podprl Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v
vojni za Slovenijo 1991. Državni svet RS pa je podprl
tudi Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije 2030, Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 in
Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo
2022–2029.

IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA SVETA RS

Predlog novele zakona o divjadi in lovstvu
S predlogom novele Zakona o divjadi in lovstvu se želi
vzpostaviti natančnejša omejitev gibanja psov v prosti
naravi in ustrezno urediti objektivna odškodninska odgovornost lastnikov psov, če povzročijo škodo divjadi, s tem
pa zagotovi varovanje divjadi in prostoživečih živalskih vrst.
Predlog zakona stremi tudi k zagotoviti kakovostnejšega
šolanja in preizkušanja lovskih psov, s tem pa spodbuja
lovsko dejavnost v Sloveniji.
Eden izmed poglavitnih ciljev predlaganih sprememb je
tudi zagotovitev primernega razlikovanja v praksi med
različnimi kategorijami psov, še posebej delovnih psov,
kot so službeni psi državnih organov, pastirski psi, reševalni
psi in lovski psi. Predlagan je bil tudi amandma, ki bi
zaradi nujnosti okoliščin zagotavljal sprejem po skrajšanem
postopku.

30. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA
RS
Državni svet RS na 30. izredni seji, ki je potekala 2. 2.
2022 ni izglasoval veta na Zakon o dopolnitvi Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
na Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih.
Zahtevo za dva predloga odložilnega veta je Državnemu
svetu podala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide Državni svetniki so pobudi zavrnili, za prvo je
glasovalo le 7 državnih svetnikov, za drugo pa 6.

Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Državni zbor je na 94. izredni seji sprejel Zakon o
dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki ga je v obravnavo
Državnemu zboru v obliki predloga zakona posredovala
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Markom
Bandellijem.

Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah
žrtev v vojni za Slovenijo 1991
Državni svet je podprl Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni
za Slovenijo 1991, s katero se dodaja novo kategorijo
upravičencev, in sicer so to družinski člani civilnih žrtev
vojne za Slovenijo.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o
delovnih razmerjih
Državni zbor je na 94. izredni seji sprejel Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki ga
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je v obravnavo Državnemu zboru v obliki predloga zakona
posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Markom Bandellijem. Zakon je vsebinsko povezan z
Zakonom o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju, zato je pristojna komisija
podala zahtevo za odložilni veto tudi na to novelo.
Celoten povzetek 30. izredne seje Državnega sveta RS je
na voljo TU.

IZPLAČANO VIŠJE NADOMESTILO
DRUŽINSKIM POMOČNIKOM
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se je pričel uporabljati 18.
januarja 2022 je družinskim pomočnikom zvišal znesek
delnega plačila za izgubljeni dohodek v bruto znesku 1,2
kratnika minimalne plače v Republiki Sloveniji. Zakon o
dolgotrajni oskrbi se sicer uveljavlja postopno, uskladitev
plače oskrbovalca iz 751,77 evrov na 1289,32 evrov pa se
je začela uporabljati mesec dni po objavi v Uradnem listu.
Z letošnjim letom sredstva za družinskega pomočnika
ne zagotavljajo več občine pač pa proračun Republike
Slovenije. Z 31. 12. 2021 se je, skladno z Zakonom o
finančni razbremenitvi občin, izteklo obdobje, ko so občine
stalnega prebivališča invalidne osebe izplačevale sredstva
za financiranje pravic družinskega pomočnika, v breme
Republike Slovenije. Z novim letom je prešla izvedba
financiranja pravic družinskega pomočnika neposredno
na Republiko Slovenijo.
15. 2. 2022 so bila sredstva iz naslova neto izplačil, davkov
in prispevkov v skupni višini 513.987,68 evra, zagotovljena
448 družinskim pomočnikom, ki so bili za mesec januar
2022 upravičeni do pravice do družinskega pomočnika.

DIREKCIJA RS ZA VODE OBJAVILA
POSODOBLJENE SPLOŠNE SMERNICE S
PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODA
Direkcija RS za vode je na svoji spletni strani objavila
posodobljene Splošne smernice s področja upravljanja z
vodami za pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN)
in državnih prostorskih načrtov (DPN).
Posodobljen je tako splošni del smernic, kot tudi priloge:
• »I. Usmeritve za izdelavo hidrološko hidravlične
študije«,
• »II. Tehnična navodila izdelovalcem hidrološkohidravličnih študij za oddajo vektorskih podatkovnih
slojev poplavnih (erozijskih) območij«,
• »III. Navodilo za pripravo presoje vpliva posega
na vodnem in priobalnem zemljišču ter območju
presihajočih jezer na stanje površinskih voda«.
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Dodani sta tudi dve prilogi, in sicer:
• »V. Navodilo za pripravo ocene vpliva posega na
podzemno vodo«,
• »VI. Usmeritve za načrtovanje ureditev na vodnih in
priobalnih zemljiščih vodotokov z vidika preprečevanja
poslabšanja ekološkega stanja voda«.
Tako smernice kot priloge so na voljo TU.

13 KORISTNE INFORMACIJE

OKROŽNICA - REDNA DELOVNA
USPEŠNOST RAVNATELJEV ZA LETO
2021

10. 2. 2022 potekala seja pogajalske skupine vlade z sindikati javnega sektorja, na kateri je sodeloval tudi predstavnik
Združenja občin Slovenije.
Sindikati javnega sektorja so predstavili svoje zahteve,
in sicer zahtevajo dvig uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, odpravo omejitve
najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, za vse javne uslužbence. Zahtevajo še, da se določi
avtomatično usklajevanje vrednosti plačnih razredov. Prav
tako pričakujejo, da se vrednost najnižjega plačnega razreda
dvigne na raven minimalne plače in se nato dogovorijo
ustrezna razmerja tudi do višjih plačnih razredov.
O zahtevi sindikatov javnega sektorja po dvigu plač za
šest plačnih razredov za vse javne uslužbence bo odločala
vlada. V vladni pogajalski skupini smo bili prvič seznanjeni
z zahtevo sindikatov po dvigu plač vsem 188.000 javnim
uslužbencem za šest plačnih razredov. Po grobih ocenah bi
ta zahteva le pri osnovnih plačah pomenila 1,5 milijarde
evrov višjo maso plač v javnem sektorju.

POGAJANJA Z SINDIKATI JAVNEGA
SEKTORJA - PREDLOG SINDIKATOV
PO GROBIH OCENAH OCENJEN NA 1,5
MILIJARDE EVROV

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo
v vednost prejeli okrožnico v zvezi z redno delovno uspešnostjo
ravnateljev za leto 2021.
Ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost
za leto 2021, ki se bo na podlagi poslovnega poročila za
leto 2021 in po izvedenem postopku, izplačal v letu 2022.
Ministrstvo svetom zavodom, glede na okoliščine v
vzgojno-izobraževalnem procesu v letu 2021, priporoča,
da za redno delovno uspešnost ravnatelja namenijo 5%
letne mase osnovne plače ravnatelja.
Obrazec je treba poslati do 30. 4. 2022 na elektronski
naslov gp.mizs@gov.si.

GLASILO ZAHODNIK
Razvojni center kohezijske regije Zahodna Slovenija je
izdalo drugo številko glasila Zahodnik, v katerem so objavljene zanimive in aktualne vsebine s področja regionalnega
razvoja in evropske kohezijske politike kohezijske regije
Zahodna Slovenija.
Glasilo je dostopno TU.

58. ČLEN STAREGA ZUREP-A V
NESKLADJU Z USTAVO
Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 58. člen starega
Zakona o urejanju prostora, ki ureja sodno varstvo zoper
prostorske izvedbene akte kot splošne pravne akte v upravnem sporu, v neskladju z ustavo. DZ RS pa je konec
2021 potrdil nov Zakon o urejanju prostora, ki se bo začel
uporabljati s 1. junijem 2022.
Ustavno sodišče RS je glede 58. člen starega zakona o urejanju prostora presodilo, da je zakonodajalec z določitvijo,
da o zakonitosti občinskih odlokov odloča upravno sodišče,
posegel v ustavno ureditev odločanja o zakonitosti splošnih
pravnih aktov, so danes sporočili z ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče RS je upravnemu in vrhovnemu sodišču
naložilo, da v postopkih upravnega spora, ki se vodijo
na podlagi tega člena zakona, v treh mesecih odločita o
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zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred,
ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v javnem sektorju.
Zadnji interventni protikoronski zakon (PKP 10) je bil
sprejet konec preteklega leta. Za zdravnike in zobozdravnike je do konca leta 2022 dvignil plačni strop za
šest razredov, do 63. razreda, kar je bilo doslej rezervirano
le za funkcionarje.
Zahtevo so na ustavno sodišče kot volivci vložili predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič,
Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije
Branimir Štrukelj, Konfederacije sindikatov Slovenije
Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacije novih sindikatov
Slovenije - Neodvisnost Evelin Vesenjak in Konfederacije
sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen. Namreč dvomija,
da je premik plačnega stropa za eno od skupin javnih
uslužbencev kakorkoli povezan z interventnimi ukrepi
za omilitev posledic epidemija covida-19. Prav tako po
njihovi oceni pri spreminjanju plačne lestvice ustava
preprečuje oz. ne omogoča prepovedi referenduma, kot
je DZ sprejel sklep PKP 10.
Ustavno sodišče RS je ocenilo, da bi izvrševanje morebiti
protiustavnega spornega člena povzročilo hujše škodljive
posledice. Izpodbijana zakonska določba bi omogočila
izdajo novih odločb o plačah oziroma sklenitev aneksov
k pogodbam o zaposlitvi, ki bi bili sklenjeni v skladu z
zakonodajo, veljavno v tistem času, torej spornim členom
in kolektivno pogodbo. Če bi ustavno sodišče člen kasneje
razveljavilo, za nazaj ne bi bilo mogoče zahtevati vračila
preveč izplačanih plač, s tem pa bi prišlo do nepovratnega
oškodovanja javnih sredstev.
Zadržanje izvrševanja spornega člena pomeni le, da tudi
za zdravnike in zobozdravnike enako kot za vse druge
javne uslužbence velja omejitev 57. plačnega razreda kot
najvišjega, ki ga je mogoče doseči.
Po oceni Ustavnega sodišča RS ima zakonodajalec, kljub
zadržanju izvrševanja člena, možnost, da zdravnikom
in zobozdravnikom, ki so pri svojem delu obremenjeni
zaradi zdravljenja bolnikov s covidom-19, enako kot doslej
finančno pomaga z dodatki in s tem vsaj začasno zaustavi
morebitne odhode zdravnikov iz javnega zdravstvenega
sistema.
Glede na naravo zahteve bo sodišče tudi takoj nadaljevalo
z odločanjem o zadevi. Sklep je ustavno sodišče sprejelo s
sedmimi glasovi proti dvema.
Vlada je že začela pogajanja z reprezentativnimi sindikati
zdravnikov in zobozdravnikov, obe strani pa do konca

vloženih tožbah oz. o vloženih pravnih sredstvih, ter v zakonu določenim tožnikom omogočita, da pod določenimi
roki in pogoji vložijo pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti prostorskega izvedbenega akta.
Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da prostorski izvedbeni
akti, kot jih je urejal ta zakon, zadostijo materialnim
kriterijem, da se jih lahko opredeli kot splošne pravne akte.
Po svoji pravni naravi so državni prostorski izvedbeni akti
podzakonski predpisi izvršilno-upravnih organov, občinski
prostorski izvedbeni akti pa predpisi lokalnih skupnosti,
oboji pa umeščeni v sistem hierarhično urejenega pravnega
reda.
Po ustavi je za odločanje o skladnosti podzakonskih
predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in
zakoni pristojno ustavno sodišče, ki ima pri tem ustavno
pooblastilo, da protiustavne ali nezakonite podzakonske
predpise ali splošne akte lokalnih skupnosti razveljavi ali
odpravi. Glede na očitke predlagatelja je moralo ustavno
sodišče zato presoditi, ali navedene pristojnosti ustavnega
sodišča dopuščajo, da zakonodajalec uredi sodno varstvo
zoper prostorske izvedbene akte kot splošne pravne akte
tako, da določi, da je o tem pristojno odločati tudi upravno
sodišče v upravnem sporu.
Ustava pooblašča zakonodajalca, da z zakonom določi
ureditev in pristojnosti sodišč, med katere spada tudi
določitev pristojnosti sodišč za upravnosodno varstvo, ter
da v okviru izvrševanja zakonodajne funkcije zakonodajalec lahko obstoječo ureditev spremeni in dopolni, vendar
mora pri tem spoštovati ustavo, so med drugim zapisali.
Ustavno sodišče je zaključilo, da ustava ne predvideva
pristojnosti rednih sodišč za presojo ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov in splošnih aktov lokalnih
skupnosti s pooblastilom, da v primeru njihovega neskladja
z ustavo ali zakonom take akte odpravijo ali razveljavijo.
Po veljavni ustavnopravni ureditvi je ustavno sodišče
edino, ki sme kot varuh ustavnosti in zakonitosti z za
vse obvezujočim učinkom poseči v zakone, podzakonske
predpise in druge splošne pravne akte, je poudarilo.

ZAČASNO ZADRŽANA DOLOČBA
PLAČNEGA STROPA ZA ZDRAVNIKE IN
ZOBOZDRAVNIKE
Ustavno sodišče RS je do končne odločitve zadržalo
izvrševanje člena zadnjega interventnega zakona, ki za
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v višini 15.000.000 evrov nepovratnih sredstev. Razpis
bo objavljen predvidoma 4. marca 2022 in bo odprt do
4. aprila 2022.
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki
bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti
za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z
uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za
promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte
bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na
gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale
dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju
po pandemiji bolezni COVID-19. Predmet razpisa bodo
kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva
objave razpisa.
Upravičenci do sredstev razpisa bodo občine, ki so lastnice
ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so
predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.
Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega
projekta bo morala znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez
DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta bo moralo
biti namenjenih »mehkim« dejavnostim za povezovanje in
oplemenitenje turistične ponudbe ter izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijskokomunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo
kulturne dediščine in kraja). Prijavitelj lahko zaprosi za
sofinanciranje do 1.660.000 evrov upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški sofinanciranja bodo:
• stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v
gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško,
digitalno in IT opremo , energetsko sanacijo),
• stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in
analiz,
• stroški storitev zunanjih izvajalcev,
• stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/
promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih
storitev in produktov.
Davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek
financiranja.
Projekti se bodo morali zaključiti najpozneje do 31.
decembra 2025. Za projekte bo morala biti izdelana
investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ. Iz investicijskega

pogajanj oz. podpisa dogovora vsebine ne komentirajo. Naj
pa bi se dogovorili za dvig šestih razredov za vse zdravnike,
nekaterim zdravnikom specializantom pa tudi za sedem.
Vlada je sicer v začetku meseca februarja sprejela dopolnjena izhodišča, težka 113,5 milijona evrov, a dogovora s
sindikati še niso podpisali.

USTANOVLJEN URAD ZA ZELENI
PREHOD
S 1. 1. 2022 je bil na Ministrstvu za infrastrukturo ustanovljen nov Urad za zeleni prehod, v okviru katerega bodo
izvajani ukrepi za razvojno spodbujanje zelenega prehoda
na področju energije in trajnostne mobilnosti v Sloveniji.
Gre predvsem za dodeljevanje spodbud na področju
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in
mobilnosti, javnega potniškega prometa (javni razpis,
javni pozivi, pregled vlog, skrbništvo pogodb o sofinanciranju ipd.), z namenom zmanjšanja ogljičnega odtisa za
kakovostnejše življenje v prihodnje.
Navedene naloge, tako v okviru kohezijske politike kot
načrta za okrevanje in odpornost in drugih razvojnih
virov združujejo naloge, so bile pred tem v pristojnosti
Direktorata za energijo in Direktorata za trajnostno mobilnost in potniški promet.
V okviru Urada deluje tudi Projektna pisarna za energetsko
prenovo stavb, ki bo še naprej poskušala zagotavljati čim
bolj poenoten pristop k spodbujanju učinkovitejše rabe
energije v stavbah skladno z Dolgoročno strategijo za
prenovo stavb in drugimi strateškimi ter programskimi
in izvedbenimi dokumenti. Projektno pisarno vodi Mira
Žnidarič.

MINISTRSTVO ZA KULTURO BO
V ZAČETKU MARCA OBJAVILO
JAVI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV TRAJNOSTNE OBNOVE
IN OŽIVLJANJA KULTURNIH
SPOMENIKOV V LASTI OBČIN
Ministrstvo za kulturo je najavilo objavo Javnega razpis za
sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja
kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem, in sicer iz sredstev za
izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost
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dokumenta projekta bo moralo biti razvidno, da se bo projekt izvajal v skladu z načelom »ne škoduje bistveno« (Do
No Significant Harm – DNSH) in da bo dosegal okoljsko
sprejemljivost ter zasledoval vsaj enega izmed okoljskih
vidikov, ki izhajajo iz Ciljev trajnostnega razvoja,
povzetega po ICOMOS dokumentu »Cultural Heritage
for Achieving the Sustainable Development Goals« (v
angleškem jeziku).
Iz investicijskega dokumenta bo morala biti razvidna
namembnost objekta in vključenost turističnih in digitalnih vsebin.
Nosilec dejavnosti v kulturnem spomeniku bo moral
predložiti program dela oziroma upravljanja za pet (5) let,
ki vključuje tudi turistične vsebine. Za izvajanje projekta
bo moralo biti pridobljeno ali v pridobivanju gradbeno
dovoljenje ter kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Zaradi kar nekaj nejasnosti in bojazni občin, da se ne
bi mogle prijavit na razpis, je Združenje občin Slovenije
Ministrstvo za kulturo že zaprosilo za dodatna pojasnila.

NOVO PARKIRIŠČE P+R V KRANJU
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
je odobrila evropska sredstva za novo parkirišče P+R Zlato
polje v Kranju. S pomočjo evropskih sredstev so prebivalci
Slovenije tako bogatejši za kar 1614 P+R novih parkirnih
mest, od tega jih bo v Kranju zgrajenih 56 predvidoma
do letošnjega septembra.
Mestna občina Kranj bo s pomočjo sredstev iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj preko mehanizma celostnih
teritorialnih naložb (CTN) zgradila vozlišče P+R »tipa B«
in vzpostavila sistem P+R (parkiraj in prestopi) na Zlatem
polju. S tem bo omenjena občina poleg servisnih objektov
na parkirišču bogatejša za 56 novih parkirnih mest – od
tega bodo tri širša namenjena za gibalno ovirane osebe,
šest jih bo s polnilnicami za elektromobilnost, pet pa jih
bo namenjenih za motorje. Poleg tega je v vzhodnem delu
parkirišča predvideno postajališče KRsKOLESOM z 20
mesti za kolesa z dostopom do pločnika in kolesarske steze
na Koroški cesti. Glede na lokacijo bo načrtovano vozlišče
P+R Zlato polje kombinacija tipa B1 (vozlišče, s katerega
potnik nadaljuje vožnjo proti centru mesta z javnim
potniškim prometom) in tipa B2 (vozlišče, s katerega potnik nadaljuje vožnjo proti centru mesta z javnim kolesom).
Na tak način bo občina zmanjšala promet v ožjem središču
mestne občine, razbremenila gosto poseljene površine in
zagotovila še dodatna parkirna mesta.
Mestna občina Kranj je izvajalca že izbrala na razpisu,
dela pa bodo zaključena predvidoma v začetku letošnjega
septembra.

7,2 MIO EUR ZA PARKIRIŠČA P+R
V finančni perspektivi 2014–2020 so v Službi Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko za sisteme P+R namenili že 7,2 milijona evrov
sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za
regionalni razvoj. V okviru Celostnih teritorialnih naložb
so poleg za parkirišče P+R Zlato polje v Kranju odobrili
še evropska sredstva za sistem vozlišča P+R na Ulici XIV.
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divizije v Celju in parkirno hišo P+R Sonce v Kopru, v
okviru javnega razpisa P+R pa je bilo dodeljenih dobrih
4 milijone evrov evropskih sredstev za tovrstne sisteme
v Krškem, Ljubljani-Stanežiče, Grosupljem, Kamniku,
Sevnici, Šentjurju in Borovnici. S pomočjo evropskih
sredstev so prebivalci Slovenije tako bogatejši za kar 1614
P+R parkirnih mest v omenjenih krajih.

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil
občinam -C1– od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz.
do porabe sredstev
2. »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in
2023« – rok 18. 2. 2022 do 15.30
3. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in
2023 – 31. 1. 2022
4. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022 - rok
30. 4. 2022
5. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep:
Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo
in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo:
»Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj
kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - do 31. 12. 2023
6. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni
prehod – Komponenta Čisto in varno okolje,
podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja
z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija:
»Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne
vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000
PE« (C1 K3 IH) - do 31. 12. 2023
7. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
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NAGRADE ZA EVROPSKI TEDEN
MOBILNOSTI
Evropska komisija je objavila imena dvanajstih mest, ki se
bodo potegovala za nagrade evropskega tedna mobilnosti
2021.

OSMO POROČILO O KOHEZIJI
9. februarja 2022 je Evropska komisija objavila osmo
poročilo o koheziji, ki kaže, da se zaradi podpore EU razlike
med evropskimi regijami zmanjšujejo. Komisija vsaka tri
leta objavi poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni
koheziji v EU, v katerem analizira napredek na področju
kohezije na podlagi številnih kazalnikov.

Komisija je izbrala finaliste na podlagi njihovih dosežkov
pri vzpostavljanju čistejših, bolj zelenih in enostavnejših
možnosti prevoza v mestih. Nagrade bo podelila v kategorijah večje občine, manjše občine, odličnost pri načrtovanju
trajnostne mobilnosti v mestih ter varnost v mestnem
cestnem prometu. Zmagovalci bodo razglašeni 28. marca
2022. Lani se je za nagrade potegovalo prek 3.100 mest
iz 53 držav, kar je bil rekordni dosežek.
Evropski teden mobilnosti, ki bo letos potekal od 16. do
22. septembra, je osrednja kampanja Evropske komisije
za ozaveščanje o trajnostni mobilnosti v mestih. Pobuda
spodbuja aktivno mobilnost, uporabo javnega prevoza ter
druge čiste in inteligentne rešitve prevoza.
Več informacij je na voljo TU.

Zaradi kohezijskih sredstev naj bi se BDP na prebivalca v
manj razvitih regijah do leta 2023 povečal do 5%, razlike med
desetino najbolj in desetino najmanj razvitih regij pa naj bi se
zmanjšale za 3,5%. Manj razvite regije v vzhodni Evropi se
približujejo preostali EU, konvergenca med državami članicami
pa se pospešuje. Zaposlenost se povečuje, vendar so regionalne
razlike večje kot pred letom 2008. Število ljudi na robu revščine
ali socialne izključenosti je med letoma 2012 in 2019 upadlo
za 17 milijonov. Inovacijski razkorak med regijami v Evropi
se je povečal, prebivalstvo EU pa se stara.
Poročilo ugotavlja, da je kohezijska politika postala pomembnejši
vir naložb ter državam EU zagotovila ključno in hitro podporo
v obdobju gospodarskega upada in ene najhujših kriz.

VEČ KOT 110 MILIJONOV EVROV ZA
PROJEKTE PROGRAMA LIFE

Novi programi kohezijske politike za obdobje 2021–2027
bodo še naprej zagotavljali naložbe v regije in ljudi ob
podpori iz svežnja NextGenerationEU.
Več informacij je na voljo TU.

Evropska komisija bo namenila več kot 110 milijonov
evrov v integrirane projekte programa LIFE za varstvo
okolja in podnebja.
Sredstva bodo omogočila nove večje okoljske in podnebne
projekte v 11 državah EU, tudi v Sloveniji. Projekti prispevajo k zelenemu okrevanju po pandemiji COVID-19 in
podpirajo cilje evropskega zelenega dogovora, da EU do
leta 2050 postane podnebno nevtralna in doseže ničelno
onesnaževanje.
Integrirani projekti državam članicam omogočajo
združevanje dodatnih virov financiranja EU, vključno s
kmetijskimi, strukturnimi, regionalnimi in raziskovalnimi
skladi ter nacionalnimi sredstvi in naložbami zasebnega
sektorja.
Več informacij je na voljo TU.

NAČRT ZA PREHOD V TURIZMU
Evropska komisija je na evropskih dnevih industrije, ki so
v začetku februarja potekali v Bruslju, predstavila načrt za
prehod v turizmu. V načrtu so podrobno opisani ključni
ukrepi, cilji in pogoji za uresničitev zelenega in digitalnega
prehoda ter dosego dolgoročne odpornosti sektorja. Načrt
za prehod poziva turistično skupnost, naj izvede ukrepe
na sedemindvajsetih področjih, kot so vlaganje v krožnost,
obsežnejša izmenjava podatkov in vlaganje v znanja in
spretnosti.
Več informacij je na voljo TU.
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Poleg tega bo naložba v višini 43 milijonov evrov nepovratnih sredstev podprla kibernetsko varnost v zdravstvenem
sektorju in vzpostavitev mreže centrov za pomoč državam
članicam pri izvajanju ustrezne zakonodaje EU o kibernetski varnosti.
Rok za oddajo prijav je 17. maj 2022.
Več informacij je na voljo TU.

Evropska komisija je objavila prvo polletno poročilo o
programu financiranja instrumenta NextGenerationEU,
ki zajema obdobje od junija do decembra 2021.
Komisija je za program v letu 2021 zbrala 71 milijard
evrov za dolgoročno financiranje in 64 milijard evrov
skupnih sredstev, ki jih je izplačala državam članicam v
okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter drugim
programom v okviru proračuna EU.
Povpraševanje
po
zadolževanju
instrumenta
NextGenerationEU je bilo veliko, kar je Komisiji
omogočilo, da je svoje transakcije v okviru instrumenta
za leto 2021 zaključila pod zelo ugodnimi pogoji.
Več informacij je na voljo TU.

NOVA PRAVILA O DIGITALNEM COVID
POTRDILU EU
Evropska komisija je sprejela nova pravila o digitalnem
COVID potrdilu EU, ki državam članicam omogočajo,
da poleg pozitivnega rezultata testa nukleinske kisline, kot
je RT-PCR, izdajo potrdila o prebolelosti COVID-19 tudi
na podlagi pozitivnega rezultata hitrega antigenskega testa.
Uporabljajo se lahko hitri antigenski testi, ki so navedeni
na skupnem evropskem seznamu hitrih antigenskih
testov na COVID-19, opraviti pa ga morajo zdravstveni
delavci ali za testiranje usposobljeno osebje. Države članice
lahko taka potrdila izdajo retroaktivno na podlagi testov,
izvedenih od 1. oktobra 2021.
Več informacij je na voljo TU.

PROGRAM ZA DIGITALNO EVROPO
Evropske komisija je objavila drugi sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa za digitalno Evropo.
Tako bo za financiranje naložb na voljo več kot 249 milijonov evrov, ki bodo namenjeni projektom z različnih
področij: podatkovni prostori, evropska infrastruktura
blokovnih verig, tečaji usposabljanja za napredna digitalna
znanja in spretnosti, digitalne rešitve za boljše vladne storitve, projekti za poskusno uporabo umetne inteligence
za boj proti kriminalu in za testiranje umetne inteligence.
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