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UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili novo številko elektronskega glasila Mesečni utrip. V njem
si med drugim lahko več preberete o drugi seji predsedstva Združenja občin Slovenije, na kateri smo gostili državno
sekretarko mag. Moniko Kirbiš Rojs. Z njo smo se pogovarjali o kohezijski politiki v naslednji finančni perspektivi, s
poudarkom na pripravi programskih vsebin
Še slab mesec dni nas loči od državnozborskih volitev, zato je združenje na vse politične stranke, ki kandidirajo na
volitvah v Državni zbor RS, naslovilo pismo. V njem izpostavljamo ključne zadeve s področja lokalne samouprave, za
katere smo prepričani, da bi jih morale politične stranke vključiti v svoje programe in koalicijske pogodbe.
Priča smo vojni v Ukrajini, ki je v beg pognala več kot 4 milijone ljudi. Da bi se pomoč zbirala čimbolj organizirano je
na Upravi RS za zaščito in reševanje v začetku meseca marca potekal sestanek, na katerem so bile občine med drugim
pozvane naj se pri zbiranju pomoči za begunce iz Ukrajine in za prebivalce, ki so ostali v Ukrajini povežejo z izpostavami
Uprave RS za zaščito in reševanje. Udeležili pa smo se tudi posveta, na katerem je bil predstavljen Nacionalni program
za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF).
V mesecu marcu smo pripravili kar nekaj pobud in oblikovali pripombe na predlagane predpise. Tako smo pripravili
predlog sprememb 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. ki določa kriterije za obmejna
problemska območja.
Prav tako smo Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance ponovno opozorili na težave občin pri izvajanju
javnih naročil zaradi podražitev cen gradbenih materialov, energentov in pogonskih goriv. Pozvali smo k pripravi
jasnih navodil kako naj občine ravnajo. V dopisu pa smo Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pozvali, da se sredstva mehanizma CTN ohranijo za mestne občine,
sredstva mehanizma DRR pa naj bodo na voljo vsem ostalim občinam, razen mestnim. S predlogi, da bi bila sredstva
DRR na voljo tudi mestnim občinam se Združenje občin ne strinja in temu ostro nasprotuje.
V mesecu marcu smo izdali tudi novo številko časopisa Glas občin, v katerem si lahko med drugim preberete dva
zanimiva intervjuja z županoma Občine Šentjur in Občine Kočevje.
Kot vsak mesec smo tudi v marcu za vas pripravili paleto zanimivih seminarjev, in sicer smo jih izvedli kar šest.
Pripravljamo pa tudi že nove in vas vabimo, da se jih udeležite, saj vsi poznamo rek - več znaš, več veljaš. Nabor novih
izobraževanj, ki se sproti dopolnjuje, je sledeč:
• Oblikovna (Ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah po Sloveniji – 5. 4. 2022
• GDPR za računovodje – 12. 4. 2022
• Razlastitve in lastninske pravice – 22. 4. 2022
• Spremembe ZUREP-3 za občine – 5. 5. 2022
• Nomotehnika v teoriji in praksi – 19. 5. 2022
• Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov – 31. 5. 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

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
33/2022
• Deklaracija o trenutnih razmerah v Ukrajini
(DeTRUK)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
35/2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
29/2022

• Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV)

• Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela
(ZIUPTD1)
• Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi
vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
36/2022

• Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)

• Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in
širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v
upravnih zadevah

• Zakon o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje
(ZNDM-2G)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spodbujanju investicij (ZSInv-B)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
38/2022

• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo
2022–2029 (ReNPK22–29)

• Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede

• Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije
in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in
elektronski podpis

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
39/2022

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

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2Z)

• Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb
in stanovanj

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gasilstvu (ZGas-D)
• Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
32/2022
• Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe
iz Ukrajine

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
40/2022
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za
obračun prispevkov za socialno varnost

4

Marec 2022
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter
o načinu predložitve davčnemu organu

• Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov
(ZOTDS)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G)

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
41/2022

• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
agrarnih skupnostih (ZAgrS-A)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijstvu (ZKme-1G)

• Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin
• Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav,
enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero
dohodnine za leto 2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
42/2022
• Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z
začasno zaščito

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
43/2022
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
voznikih (ZVoz-1D)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991
(ZPPZV91-B)
• Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom
(ZVPoz-E)
• Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S)
• Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
• Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davčnem postopku
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi
za odmero dohodnine

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
44/2022
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

5

Marec 2022

3

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

• zagotavljanje informiranja potnikov,
• promocije javnega prevoza,
• sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture
za potnike in infrastrukture za dopolnilne potniške
storitve.
Ena izmed glavnih pomanjkljivosti sedanje ureditve javnega
potniškega prometa v Sloveniji je odsotnost subjekta, ki
bi imel vlogo upravljavca na taktični ravni, ki načrtuje in
nadzira izvajanje prevoznih storitev. Z ustanovitvijo upravljavca bo vzpostavljena trostopenjska struktura upravljanja
(strateška, taktična in operativna raven), kot jo poznajo
države s sodobno urejenimi sistemi javnega potniškega
prometa.
Ena izmed glavnih rešitev in sprememb, v primerjavi s
trenutno veljavno ureditvijo, je podelitev družbi za upravljanje JPP pristojnost priprave in izvajanja postopkov
oddaje storitev gospodarske javne službe medkrajevnega
cestnega in železniškega linijskega prevoza, sklepanja
pogodb in opravljanja nadzora nad izvajanjem sklenjenih
pogodb.
Z ZUJPP se spreminja obstoječi sistem financiranja JPP. V
okviru družbe za upravljanje JPP se bo zagotovila finančna
integracija na način, da se bo na enotnem računu zbiralo
in upravljalo z vsemi viri financiranja JPP, ki se za financiranje gospodarske javne službe JPP v državni pristojnosti
zagotavljajo na državnem in lokalnem nivoju ter iz drugih
virov. Družba bo tako edina pooblaščena za sklepanje
pogodb z vsemi sofinancerji. Posledično bo morala tudi
zagotoviti, da se bodo ta sredstva zbirala na ločenem računu
in bodo namenjena le za poravnavo nadomestila stroškov,
do katerih so na podlagi sklenjenih pogodb gospodarskih
javnih služb JPP upravičeni prevozniki.
ZUJPP uveljavlja tudi načelo integrirane ponudbe JPP,
skladno s katerim morajo biti storitve JPP, ki jih zagotavlja
Republika Slovenija kot gospodarsko javno službo, medsebojno povezane v enotno, dopolnjujočo se ponudbo, ki
temelji na fizični, finančni, informacijski, tarifni in upravljavski integraciji, ter je prilagojena razvoju in potrebam
potnikov.
Vaša mnenja nam lahko posredujete do 4. 4. 2022 na
elektronski naslov: mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O LOKACIJSKI
INFORMACIJI
Ministrstvo za okolje je pripravilo predlog Pravilnika o
lokacijski informaciji, kateri določa obliko in vsebino
obrazca za pridobitev in izdajo lokacijske informacije ter
podrobnejšo vsebino lokacijske informacije.
Sestavni del Pravilnika sta tudi dve prilogi, in sicer:
1. zahteva za izdajo lokacijske informacije, katero vloži
naročnik
2. obrazec lokacijske informacije – izda jo občina
Zahtevek naročnika za izdajo lokacijske informacije se
lahko nanaša na največ 10 zemljiških parcel znotraj ista
katastrske občine.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 4. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU
JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
Predlog Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa (v nadaljevanju: ZUJPP) je pripravilo Ministrstvo za
infrastrukturo in se nahaja v državnozborskem postopku
sprejema.
Namen predloga Zakona o upravljanju javnega potniškega
prometa (v nadaljevanju: ZUJPP) je vzpostavitev družbe
za upravljanje javnega potniškega prometa (JPP) v obliki
družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti
države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu.
Glavne pristojnosti družbe bodo predvsem:
• načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa
glede na potrebe,
• oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja,
• sodelovanje pri določanju strategije razvoja JPP,
• priprava strokovnih podlag, upravljanje sistema enotne
vozovnice,
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PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVI
UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE
PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA V
VODE IN JAVNO KANALIZACIJO

pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri
delu,
• ravnanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ZZZS) v zvezi s prijavo poškodbe
pri delu zaradi izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem
povračila škode in drugih stroškov, v skladu s predpisi
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
• izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) v zvezi s prijavo
poškodbe pri delu v skladu s predpisi o javnem zdravju
in zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do 11. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

S predlogom Uredbe se zmanjšuje onesnaževanje površinskih
voda in spodbuja gospodarno in trajnostno rabo termalnih
in termomineralnih vod v Sloveniji, s čimer se izpolnjujejo zahteve Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št.
327 z dne 22.12.2000).
Pristojni ugotavljajo, da obstoječi uporabniki vode oz.
imetniki vodne pravice za rabo termalne vode, le-te ne
uporabljajo učinkovito in okolju prijazno. Vodo, ki ji je
bila odvzeta toplota, največkrat neonesnaženo spuščajo
v površinske vode. Tovrstne termalne in termomineralne
vode zaradi geološke sestave v Sloveniji vsebujejo snovi kot
na primer mangan, nikelj, sulfat, amonij, bor kakor tudi
benzo(a)piren in benzene. Slednja parametra sta v skladu
s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določena
kot parametra kemijskega stanja površinskih voda za
katera vodna direktiva določa cilj postopno zmanjšanje
onesnaževanja s prednostnimi snovmi oziroma ustavitev
ali postopna odprava emisij, odvajanja in uhajanja prednostnih nevarnih snovi.
Zaradi izpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2010/75/EU
o industrijskih emisijah in ob pogoju, da je zagotovljeno
enako varstvo okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu
onesnaženju okolja, se s spremembo uredbe omogoča
upoštevanje učinka čiščenja čistilne naprave pri odvajanju
industrijske odpadne vode v kanalizacijo.
Vaše morebitne predloge, pripombe in mnenja nam lahko
posredujete do 8. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O VARSTVENIH
OBMOČJIH DEDIŠČINE
Uredba, katero je pripravilo Ministrstvo za kulturo, določa:

• vrste varstvenih območij dediščine,
• podrobnejša merila za določitev varstvenih območij
dediščine,
• varstvene usmeritve za posamezne vrste varstvenih
območij dediščine z namenom celostnega ohranjanja
kulturne dediščine.
Vrste varstvenih območij dediščine so:
• arheološka varstvena območja
• naselbinska varstvena območja
• stavbna varstvena območja
• vrtnoarhitekturna varstvena območja
• varstvena območja kulturne krajine
• memorialna varstvena območja
• tehniško-industrijska varstvena območja
Merila za določitev posameznega varstvenega območja
dediščine so:
• merilo avtentičnosti in ohranjenosti,
• avtorsko merilo,
• razvojno merilo,
• tipološko merilo,
• zgodovinsko pričevalno merilo,

PREDLOG PRAVILNIKA O PRIJAVI
NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU
Predlog Pravilnika, katerega je pripravilo Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, določa:
• način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb
pri delu,
• ravnanje Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v
nadaljnjem besedilu: IRSD) v zvezi s prijavo nezgod
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• kulturno civilizacijsko merilo in
• prostorsko merilo.
V vseh varstvenih območjih dediščine pa veljajo naslednje
usmeritve:
• spodbujanje ohranitve in trajnostne uporabe dediščine,
• omogočanje trajnostnega razvoja dediščine za zadovoljevanje potreb sedanje generacije,
• spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne
in druge pomene dediščine,
• spodbujanje identificiranja, dokumentiranja, vrednotenja in interpretiranja dediščine, vključno z
arheološkimi ostalinami,
• ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena dediščine,
• dopuščanje posegov v dediščino, ki upoštevajo in
ohranjajo njene varovane sestavine,
• dopuščanje posegov, ki omogočajo vzpostavitev
trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev dediščine
ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega
pomena
Uredba v drugem odstavku 6. člena določa, da se v postopkih prostorskega načrtovanja, za načrtovanje novih
ureditev v varstvenih območjih dediščine, lahko zahteva
priprava posebnih strokovnih podlag.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do 11. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

v kateri se 5. člen dopolni na način, da se doda drugi
odstavek, ki določa meje kopalnih voda.
S prilogo k Uredbi se določi posodobljen seznam kopalnih
voda, ki obsega 48 kopalnih voda. Se pa prenovljenim
seznamom kopalnih voda status na določenih obstoječih
območjih kopalnih voda zaradi neizpolnjevanja kriterijev
za ugotavljanje kopalnih voda ukine.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 11. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O RAZVRŠČANJU
OBJEKTOV
Predlog Uredbe, katero je pripravilo Ministrstvo za okolje

in prostor določa:
1. klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen
uporabe objektov,
2. podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov kot
splošna podrobnejša merila (v nadaljevanju: splošna
merila),
3. posebna podrobnejša merila,
4. merila za vzdrževanje in manjšo rekonstrukcijo.
Predlog Uredbe določa njeno uporabo:
1. pri projektiranju, dovoljevanju,
2. za evidentiranje podatkov o gradnjah in objektih,
3. pri označevanju tehničnih smernic,
4. za statistične namene,
5. za razvrščanje enostavnih objektov in vzdrževanje
objektov, ki jih določajo predpisi s področja energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, elektronskih
komunikacij, cest, železnic in žičniških naprav, upravljanja voda ter drugi predpisi, razen če so določbe te
uredbe za investitorja ugodnejše.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 13. 4. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBI IN
DOPOLNITVI UREDBE O UPRAVLJANJU
KAKOVOSTI KOPALNIH VODA
Osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o
upravljanju kakovosti kopalnih voda (v nadaljevanju:
Uredba) je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
Z Uredbo se spreminja seznam kopalnih voda, ki je
določen v Prilogi 1 veljavne Uredbe, in sicer na način,
da se obstoječo Prilogo 1 nadomesti z novo Prilogo, ki
vključuje noveliran seznam kopalnih voda. V aprilu 2021
je MOP Uredbo za mesec dni objavil na spletnem portalu
e-demokracija. MOP je prejete pripombe pregledal in na
podlagi novo pridobljenih informacij pripravil Uredbo,
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PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

odpadkov, ki so predmet javne službe, saj blata čistilnih
naprav skladno z določbami v predpisih EU ne sodijo več
med komunalne odpadke. ZGJSVO predpisuje pogoje,
pod katerimi ostanek komunalnih odpadkov po mehanski
obdelavi lahko postane predmet državne gospodarske javne
službe.
Nadalje daje ZGJSVO vladi pooblastilo, da s predpisom
podrobneje uredi prispevna območja, iz katerih bodo za
posamezno napravo dostavljeni odpadki za obdelavo v
okviru javne službe.
Na področju občinske gospodarske javne službe ravnanja
z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje) se na zakonsko
raven prenašajo določbe, ki določajo vrste odpadkov, uporabnike storitev in njihove obveznosti, izjeme od uporabe,
oblike zagotavljanja javne službe, pogoje za opravljanje javne službe in evidence ter dopustnost opravljanja posebnih
storitev na infrastrukturi, namenjeni izvajanju javnih služb.
V določilih, ki urejajo javne službe obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov je določeno, da javno službo lahko
izvaja samo oseba, ki ima za obdelavo odpadkov (v to sodi
tudi odlaganje) pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Odpadke
lahko v okviru javne službe obdeluje le izvajalec, ki je javno
podjetje ali javni zavod v lasti občine oziroma oseba, ki je
za opravljanje dejavnosti pridobila koncesijo.
Določbe predloga ZGJSVO izključujejo opravljanje dejavnosti s pomočjo podizvajalcev. Predlog ZGJSVO daje
vladi pooblastilo, da s predpisom podrobneje uredi oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne in organizacijske ter druge ukrepe in normative za izvajanje javne službe,
vodenje evidenc in obveščanje uporabnikov za vsako od
navedenih služb.
ZGJSVO prinaša novosti na področju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin. Ker sedaj
področje ni bilo urejano s podzakonskim predpisom, kot to
predvideva 149. člen ZVO-1, občina za to gospodarsko javno službo postavlja svoja merila in pogoje izvajanja del in
nalog. ZGJSVO določa javne površine, za katere se izvaja
javna služba ter njihovo evidentiranje, vključno z vsebino
evidence. Občina uredi izvajanje javne službe z odlokom, s
katerim se določi organizacijska zasnova opravljanja javne
službe po vrstah in številu izvajalcev, način upravljanja
javne službe, vrste in vsebine nalog, obseg javnih površin
za katere se izvaja javna služba, obveznosti izvajalca javne
službe, obveznosti občine, vire in način financiranja ter
druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne
službe vzdrževanja in čiščenja javnih površin. Predpisana

Predlog Zakona o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: ZGJSVO), katerega je pripravilo Ministrstvo
za okolje in prostor, celovito ureja področje javnih služb,
ki se sedaj izvajajo na podlagi Zakona o varstvu okolja
in podzakonskih aktov ter predstavlja zgolj nadgraditev
obstoječe ureditve in na teh področjih predlagani zakon
ne vsebuje novih nalog javne uprave ali pravosodnih organov. Na področju oskrbe s pitno vodo in vodo za oskrbo
gospodinjstva pa je poglavitna novost zaradi uskladitve s
70.a členom Ustave sprememba pristojnosti. Po novem
se bo ta javna služba izvajala kot naloga države, ki jo kot
preneseno nalogo izvajajo občine. Za državo pomeni
takšna sprememba dodatne pristojnosti zlasti z vidika izvajanja nadzora. V primeru prenesenih nalog bo ministrstvo
opravljajo poleg nadzora nad zakonitostjo dela občinskih
organov tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo
opravljanja nalog, za kar bodo potrebni določeni kadrovski
in materialni pogoji
Zakon prinaša tudi nekatere poenostavitve za stranke pri
obveznosti do organov javne uprave, zlasti glede poročanja.
Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sicer že urejena v podzakonskem
predpisu, vendar pa so določene vsebine zaradi svojega
pomena sedaj prenesene na zakonsko raven. To so obvezne
storitve, ki se opravljajo v okviru odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, uporabniki javne
službe, doseganje oskrbovalnih standardov, zagotavljanje
javne službe, vodenje evidenc ministrstva in izvajalcev
javne službe, program izvajanja javne službe, poročanje o
izvajanju javne službe, poročanje o doseganju oskrbovalnih
standardov ter določbe glede posebnih storitev.
Pomembna novost ZGJSVO je, da med oblikami izvajanja javne službe ni več predvidenih režijskih obratov in
da mora izvajalec javne službe opravljati storitve za vsaj
5.000 uporabnikov, izrecno pa je prepovedano prepustiti
izvajanje javne službe podizvajalcem. Novost je tudi, da
izvajalec javne službe pripravi program izvajanja javne
službe za vsako občino posebej.
Tudi področje dela državne gospodarske javne službe sežiga
komunalnih odpadkov je že urejeno v podzakonskem
predpisu, vendar pa so določene vsebine zaradi svojega
pomena sedaj prenesene na zakonsko raven. ZGJSVO
spreminja ureditev v smislu, da se dejavnost izvaja kot
koncesionirana javna služba. Sprememba je tudi v vrstah
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je izdelava programa urejanja in čiščenja javnih površin in
obvezno poročanje o izvajanju javne službe. Zaradi težav v
praksi pri izvajanju javne službe na priobalnih zemljiščih
je omogočeno, da občina javno službo izvaja tudi na teh
zemljiščih, če je zato predhodno pridobljeno soglasje
pristojnega ministrstva.
ZGJSVO nekoliko bolj podrobno, kot sedaj veljavni
predpisi, določa evidentiranje gospodarske javne infrastrukture varstva okolja. Ta infrastruktura se evidentira
v upravljavskem katastru in katastru gospodarske javne
infrastrukture. Kataster gospodarske javne infrastrukture
vodi in vzdržuje pristojni organ za geodetske zadeve.
Upravljavski katastri gospodarske infrastrukture so katastri,
ki jih vodijo in vzdržujejo upravljavci posamezne vrste
gospodarske infrastrukture. Določeni so podatki, ki se
morajo evidentirati v katastru gospodarske javne infrastrukture. Vzpostavljen je nov povezovalni identifikator,
ki služi povezovanju različnih evidenc (register osnovnih
sredstev, upravljavski kataster, ipd.). ZGJSVO določa tudi
dostop do podatkov gospodarske javne infrastrukture iz
katastra javne gospodarske infrastrukture in upravljavskega
katastra.
ZGJSVO določa oblikovanje cen storitev javnih služb
in zavezanca za plačilo navedenih storitev. V zvezi s tem
določa:
• postopek oblikovanja cene in njeno sestavo,
• elemente cene in izhodišča za določitev cene,
• upravičene stroške, ki se lahko vključijo v ceno storitve
javne službe.
Posebej določa oblikovanje cene za občinske javne službe in
državne javne službe. Pri tem se sledi štirim kumulativnim
merilom, katerih izpolnjevanje je bistveno, da se znesek
nadomestila za storitve javne službe ne šteje za državno
pomoč.
ZGJSVO določa naloge izvajalca javne službe. Določeni
so tako:
• upravičeni stroški, kateri se lahko vključijo v ceno
izvajanja javne službe,
• neupravičeni stroški, kateri se ne smejo vključiti v
ceno.
ZGJSVO določa, da je znesek za plačilo posamezne
občinske javne službe sestavljen iz:
• cene javne infrastrukture, potrebne za izvajanje posamezne občinske javne službe,

• cene storitve posamezne občinske javne službe.
Izvedba zakona bo zahtevala prilagoditve, ki se bodo
izražale tudi v dodatnih stroških tako za državo kot za
lokalne skupnosti. Skladno z ZGJSVO se pri razvojnem
načrtovanju predvideva večji poudarek ustreznemu
načrtovanju infrastrukture javnih služb.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do 13. 5. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

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
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.
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Vaše predloge, pripombe in mnenja lahko posredujete
do 14. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

DOGODKI ZDRUŽENJA

DRUGA REDNA SEJA PREDSEDSTVA
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na 2. redni seji,
ki je potekala 10. 3. 2022, gostilo državno sekretarko na
Službi Vlada RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
mag. Moniko Kirbiš Rojs. Tema pogovora je bila razprava
o kohezijski politiki v naslednji finančni perspektivi, s
poudarkom na pripravi programskih vsebin. Vključevanje
občin v pripravo programskih vsebin je ključno za uspešno
črpanje kohezijskih sredstev.
Mag. Monika Kirbiš je s sodelavci podala kratko predstavitev sedanjih aktivnosti in časovnico za naprej. Največ
razprave pa je bilo namenjene financiranju projektov iz
dveh teritorialnih pristopov - Celostne teritorialne naložbe
(CTN), in endogena regionalna politika (DRR). Tako je za
projekte CTN v naslednji finančni perspektivi predvidenih
130 mio evrov in za DRR 316 mio evrov. V dosedanji
finančni perspektivi so bile do sredstev CTN upravičene
mestne občine in enako ostaja tudi v prihodnji finančni
perspektivi. Do sredstev DRR, ki je bil do sedaj poznan
pod imenom Dogovor za razvoj regij, bodo v novi finančni
perspektivi upravičene vse občine, razen mestnih. Različna
stališča in mnenja se pojavljajo predvsem pri tem ali so v
primeru regijskih projektov do sredstev DRR upravičene
tudi mestne občine. Predsedstvo ZOS je zavzelo stališče,
da bi do sredstev DRR morale biti upravičene vse občine,
razen mestnih, saj je njim namenjen CTN. V primeru,
da bi lahko sredstva DRR črpale tudi mestne, pa bi bili
še enkrat več priča neenakosti med občinami in temu, da
se sredstva vse preveč stekajo v velike centre in premalo
na podeželska območja. Namreč v primeru regijskih projektov, v katerih bi sodelovalo več občin, lahko mestne
občine za ta namen črpajo sredstva iz mehanizma CTN,
ostale pa iz DRR.
Zadnji del seje predsedstva je bil namenjen razpravi o
prihajajočih državnozborskih volitvah. Združenje občin
Slovenije namreč pred vsakimi državnozborskimi volitvami
na politične stranke, ki bodo kandidirale, naslovi pismo, v
katerem jih pozove k vključitvi vsebin s področja lokalne
samouprave v njihove programe in kasneje v koalicijske
pogodbe. Pomembno je, da so politične stranke že vnaprej
seznanjene s perečimi vsebinami, katere lahko ob uspešni
izvolitvi v Državni zbor RS tudi rešujejo oz. izboljšujejo.
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SEMINAR: GRADBENA POGODBA IN
SPREMEMBE CEN

Prvo na kar smo opozorili, in to opozarjamo že vrsto let,
je da bi morale biti vsebine s področja delovanja lokalne
samouprave združene pod okriljem enega ministrstva.
Tega pa bi moral voditi minister, ki bi imel v vladni ekipi
pomembno vlogo.
Člani predsedstva ZOS pa so oblikovali tudi predlog sprememb Zakona o skladnem regionalnem razvoju, katerega
bo Združenje občin Slovenije posredovalo pristojnemu
ministrstvu. Predsedstvo ZOS je predlagalo spremembo
kazalnikov obmejna problemska območja, saj ti velikokrat
onemogočijo kandidiranje na javnih razpisih. Sredstva
pridobljena iz tega naslova pa bi pomembno doprinesla
h gospodarskemu razvoju posameznih območij.

V mesecu marcu smo za zainteresirane občine pripravili
izobraževanje na temo gradbenih pogodb in pa aktualno
spremembo cen.
Predavatelj Janez Tekavc je udeležencem predstavil na
kakšen način je treba pripraviti dobro gradbeno pogodbo
in katere sestavine mora gradbena pogodba imeti, če se
želijo pogodbene stranke izogniti tveganjem, ki so povezana z neusklajenimi soglasji volj.
Pregledali so tudi najpomembnejše gradbene uzance in v
drugem delu še kaj pomeni sprememba cen za naročnika
in izvajalca ter kdaj lahko odstopi od pogodbe.

SEMINAR: OCENJEVANJE
IN NAPREDOVANJE JAVNIH
USLUŽBENCEV

SEMINAR: UPRAVNO POSLOVANJE
10. 3. 2022 smo izvedli predavanje na temo Upravnega
poslovanja. Poudarek seminar je bil na tem, kar določa
Uredba o upravnem poslovanju za lokalne skupnosti.
Predavateljica mag. Katarina Hočevar, je udeležencem
predstavila pravila in cilje upravnega poslovanja, kaj ureja
Uredba o upravnem poslovanju.
Posebno pozornost so namenili elektronskemu poslovanju,
uradnim uram v občinah, naročanju strank, elektronskih
dokumentih, dokumentarnemu gradivu ter kar nekaj iz
prakse upravne inšpekcije ob koncu pa so se udeleženci
seznanili še kaj morajo javni uslužbenci vedeti o državnih
simbolih.

1. 3. 2022 smo za zainteresirane udeležence iz občin organizirali seminar na temo Ocenjevanja in napredovanja JU,
ker je predavateljica mag. Katarina Hočevar udeležencem
predstavila postopek ocenjevanja javnih uslužbencev in
postopek izvedbe napredovanj v plačne razrede ter nazive.
Na seminarju so bili obravnavani in pojasnjeni elementi
plačnega sistema, ki so podlaga za ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v lokalnih skupnostih.
Obravnavani so bili tudi postopki izdaje aktov ter opravil
pri letnem ocenjevanju in izvedbi napredovanj skladno z
veljavno zakonodajo.

SEMINAR: NOV GRADBENI ZAKON

SEMINAR: AKTI V UPRAVNEM
POSTOPKU

Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS
št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do
pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja
Gradbeni zakon, zato smo v začetku marca za zainteresirano javnost pripravili predstavitev novele gradbenega
zakona in njegovih določenih podzakonskih aktov.
Podrobnejša vsebina je zajemala predstavitev novele
gradbenega zakona, ki ureja gradnjo vseh vrst objektov
z vidika projektiranja, udeležence pri graditvi objektov,
zagotavljanja bistvenih zahtev, dovoljevanja gradnje in
uporabe objektov.

Marec je bil tudi čas, da smo preverili ali dovolj poznamo
določila Zakona o upravnem postopku. Ker vedno se najde
kakšno, ki lahko povzroči zagato, zato vemo je treba znanje
tudi s tega področja nenehno obnavljati in osveževati.
Tako je predavateljica mag. Adrijana Viler Kovačič
udeležencem iz občin predstavila pogled na upravni postopek iz povsem praktičnega vidika, iz vidika vsakodnevnega
dela. Na seminarju so lahko slušatelji obnovili postopek
od prejema vloge pa do izdaje odločbe in dobili odgovore
na vsa zastavljena vprašanja.
Predavateljica je podrobno predstavila kakšna je uspešna
uporaba določil ZUP pri delu in njegovo razumevanje.
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Teoretičnega znanja zaposlenim na občinskih upravah nedvomno ne manjka, pa vendar se v praksi pojavijo zagate.
Udeleženci so zato obnovili teoretično znanje in upamo,
da ga bodo prenesli v prakso in se izognili morebitnim
napakam ali pa zgolj odpravili dileme.

SODELOVANJE Z
DRUGIMI INSTITUCIJAMI

ZBIRANJE POMOČI ZA BEGUNCE IZ
UKRAJINE IN ZA UKRAJINO

SEMINAR: NAROČILA MALE
VREDNOSTI IN EVIDENČNA NAROČILA

3. marca 2022 je na Upravi RS za zaščito in reševanje
potekal sestanek s predstavniki občin, katerega tema so
bile aktualne razmere v Ukrajini in pomoč beguncem iz
Ukrajine ter za Ukrajino.
Namen sestanka je bil vzpostavitev platforme za medsebojno obveščanje o nujnih zadevah povezanih s posledicami
vojne v Ukrajini ter humanitarni pomoči beguncem.
Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje,
Darko But ter namestnik generalnega direktorja Stanislav
Lotrič sta podala aktualne informacije o številu beguncev,
ki sedaj na žalost že presega številko 1,5 milijona. Število
beguncev se bo, v primeru, da se razmere v Ukrajini ne
umirijo, nedvomno še povečevalo. Trenutno je največ
beguncev našlo zatočišče v sosednjih državah (Poljska,
Slovaška, Romunija, Madžarska) in najbolj obremenjene
so zaprosile za mednarodno pomoč. Odzvala se je tudi že
Slovenija in preko različnih humanitarnih organizacij se je
nabralo že ogromno pomoči. Prve pošiljke so bile najbolj
prizadetim že posredovane.
Zbirajo se tiste dobrine, ki so nujno potrebne, in sicer
predvsem:
• higienski pripomočki,
• hrana,
• sredstva prve pomoči,
• oprema za gasilce.
Pristojni so opravili tudi že pogovore s predstavniki Rdečega
križa Slovenije in Slovenske Karitas. Obe organizaciji bosta
zbirali finančne donacije, ki bodo namenjene sestrskim
organizacijam v državah z največjim številom beguncev.
Darko But in Stanislav Lotrič sta v zvezi z zbiranjem sredstev pozvala naj se občine povezujejo pri organiziranju
zbiranja humanitarne pomoči in naj se pri odločanju
za zbiranje humanitarnih sredstev povežejo z eno od 13
izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje.
Usmeritve za delovanje občin za pomoč beguncem iz
Ukrajine oz. za Ukrajino so dostopne TU.

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B, Ur. l. št.
121/21) je prinesla poleg drugih tudi spremembe na
področju naročil male vrednosti in t.im. evidenčnih (minornih) naročil (tistih, do mejnih vrednosti za uporabo
zakona), kjer so s spremembo zakona pomembne predvsem
povišane mejne vrednosti za uporabo.
Za udeležence smo zato pripravili predavanje kjer jim je
predavateljica Maja Marinček predstavila kaj Zakon o javnem naročanju v primeru oddaje naročila male vrednosti
nalaga; obvezno uporabo elektronskih sistemov za oddajo
ponudb, v zvezi s katero so se spremenile oziroma določile
nekatere obveznosti, ki jih morajo naročniki upoštevati pri
postavitvi rokov za odpiranje ponudb oziroma izvedbo
aktivnosti v primeru nedelovanja sistemov. Tudi drugače pa
v zvezi z oddajo naročil male vrednosti v skladu z zakonom
veljajo drugačna pravila kot za druge postopke oddaj javnih
naročil.
Na seminarju smo zavezancem za izvajanje postopkov
javnega naročanja, z namenom, da jim olajšamo delo pri
implementaciji predpisov v prakso, v tem seminarju predstavili naslednje: spremenjene mejne vrednosti za uporabo
zakona in uporabo postopka naročila male vrednosti ,način
izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti in pravila
za njegovo oddajo, vključno s pripravo razpisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje,
merila za oddajo, razvezni pogoj idr.) in obveznostmi v
zvezi s preverjanjem prejetih ponudb, priprava naročila
male vrednosti v sistemu e-JN in spremembe v zvezi z
določitvijo roka za odpiranje ponudb, načelo kratkih
dobavnih verig, način izvedbe t.im. evidenčnih naročil,
torej naročil pod mejno vrednostjo za uporabo zakona,
in obveznosti v zvezi z njegovo izvedbo in poročanjem.
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Slovenija bo imela na voljo 44,5 mio € evropskih sredstev
in želja je, da bi čimprej začeli s črpanjem teh sredstev.

Prav tako pa je Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov objavil javni poziv za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini, s
katerim želi pridobiti informacijo o kandidatih za sklenitev
pogodbe za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen
pomoči ob reševanju krize v Ukrajini.
Na Uradu pa so vzpostavili tudi klicni center za informacije o pomoči beguncem iz Ukrajine. Za klice iz
Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080
41 42 , za klice iz tujine +386 1478 7530. Klicni center
bo deloval vse dni v tednu, od 8.00 do 18.00.

Gospa Pina Stefan iz Direktorata za migracije pri MNZ
je povedala, da se gre s programom v smeri nadaljevanja
aktivnosti stare finančne perspektive. Povečali so projekte
za katere se je izkazala potreba oz. so bile vzpostavljene
dobre prakse. Želijo nadaljevati oz. vzpostaviti učinkovite
in hitre postopke za pridobivanje azila, veliko sredstev
gre za prevajanje ter tolmačanje in to področje bodo
okrepili oz prilagodili glede na jezikovne. Izboljšati želijo
razmere za ranljive skupine, več aktivnosti usmeriti v usposabljanje javnih uslužbencev za področje podeljevanja
azila, ipd.

PREDSTAVLJEN NACIONALNI
PROGRAM ZA SKLAD ZA AZIL,
MIGRACIJE IN VKLJUČEVANJE (AMIF)

Gospod Luka Vodopivec iz Urada za oskrbo in integracijo migrantov je povedal, da imajo predvidenih več
javnih razpisov. Načrtujejo jih za informiranje prosilcev in prostočasne aktivnosti (se je že izvajal sedaj),
projekt za opismenjevanje in učno pomoč za aktivne
prosilce azila. Pripravljajo nove vsebine za mladoletnike
brez spremstva in prostočasne dejavnosti, projekt za
preprečevanje nasilja (predvsem nad ženskami) in
trgovine z ljudmi.

23. 3. 2022 je v organizaciji Ministrstva za notranje zadeve
potekal posvet, na katerem je bil predstavljen Nacionalni
program za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF),
katerega se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin
Slovenije.
Sestanek je vodil generalni sekretar Ministrstva za notranje
zadeve Benedikt Jeranko, kateri je pozdravil udeležence
sestanka in podal kratek uvod. K besedi je nato povabil
gospo Simono Brešćanski iz Službe za evropska sredstva
pri MNZ, ki je na kratko predstavila Nacionalni program
za Sklad za azil. Ta je pripravljen na podlagi dveh evropskih uredb s področja azila in sta bili sprejeti julija 2021.
Program se osredotoča na 4 cilje, in sicer:
1. usmeritev na skupni evropski azilni sistem
2. aktivnosti v zvezi z zakonitimi migracijami in integracijo prosilcev za mednarodno zaščito v lokalno
okolje in trg dela
3. vračanje v matične države (prostovoljno vračanje,
trajnostno vračanje)
4. dejavnosti za krepitev solidarnosti in sodelovanja s
tretjimi državami.
Znotraj ciljev so opredeljeni izvedbeni ukrepi in področja
uporabe. Določene so tudi ciljne skupine upravičencev,
in sicer so to prosilci za zaščito, državljani tretjih držav,
osebe s statusom začasno zaščitene osebe, itd. Za izvajanje
aktivnosti so zadolženi na MNZ – Direktorat za migracije,
Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Center za
tujce.

Pri cilju 2 nacionalnega programa (aktivnosti v zvezi z
zakonitimi migracijami in integracijo prosilcev za mednarodno zaščito v lokalno okolje in trg dela) načrtujejo
precej novih aktivnosti, in sicer sodelovanje z nevladnim
sektorjem, organizacijami na lokalnem nivoju, lokalnimi
skupnostmi. Želijo razširiti ozaveščanje družbe o migrantski problematiki in programe ki se nanašajo na informiranje državljanov. V okviru krepitve medkulturnega
dialoga bodo izvajali nove programe, ki bodo vključevali
opismenjevanje in učno pomoč, aktivnosti za ženske in
aktivnosti za socializacijo otrok ter mladine. Prav tako
bodo izvajali programe za usposobitev oseb z mednarodno
zaščito za vstop na trg dela.
Gospod Andrej Časar iz Centra za tujce je povedal, da so
od leta 2007 za izboljšanje bivalnih pogojev namenili 2 mio
€ in shema se bo nadaljevala tudi za naprej. Več sredstev
bo namenjenih v nadgradnjo pogojev bivanja.
Predstavnico ZOS je zanimalo v kakšnem smislu se
predvideva sodelovanje občin in ali bodo upravičenke pri
razpisih. Gospod Vodopivec je povedal, da se aktivnosti
občin predvideva v sklopu pomoči osebam z mednarodno
zaščito pri vključevanju na trg dela. Prav tako pa tudi pri
projektu, ki se nanaša na usposabljanje predstavnikov na
lokalnem nivoju, ampak bo pa treba vse še natančneje
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za koše za smeti in posebej za pometke. Na osnovi tega
se bo sporočilo deleže proizvajalcev. Posamezna občina
bo po novem izstavila zahtevek za povrnitev stroškov
za vsako izmed 8 DROE/shem posebej, vsaka izmed
slednjih pa bo prejela 212 zahtevkov.

definirat. Zaprosila je še, da se že v pripravo razpisa vključi
tudi občine.
Prav tako je bilo s strani ZOS, v zvezi z ozaveščanjem o
migrantski problematiki, predlagano, da se za večji učinek
aktivnosti obrnejo tudi na ZOS. Namreč ZOS ima vzpostavljeno dobro mrežo informiranja občin.

PREDSTAVITEV UREDBE O
ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH
PLASTIČNIH PROIZVODOV
25.3.2022 je MOP je v organizaciji ostalih partnerjev in
ZOS ta teden predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva
nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.
Predstavljen je bil
potek sprejemanja uredbe.
Izpostavljeno je bilo, da nekaterih smernic EU še vedno
ni, tako še čakamo na določilo glede vrednosti reciklata
plastičnih proizvodih ter smernic glede metodologije za
izračun nadomestila za smetenje, uredba pa to ne ureja
že sedaj. Cilj uredbe je sicer zmanjšanje 20% zmanjšanje
porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo od
leta 2022 do 1. 1. 2026. Uredba prinaša nekaj sprememb glede sestave (količine reciklata) v plastenkah v
bodoče – s 1. 1. 2030 mora plastenka vsebovati najmanj
30% reciklata, dodaja pa se tudi določilo, da morajo
z letom 2024 plastenke imeti pokrov, ki je pritrjen na
vsebnik pijače, saj ti največkrat pristanejo predvsem na
morskih obalah.
Uredba prinaša tudi novosti za lokalne skupnosti, vsebuje
namreč metodologijo za izračun povračila stroškov nastalih
zaradi smetenja. Za ugotovitev sestave smeti iz pometkov in
košev se bo na podlagi sortirnih analiz ugotovilo sestavo za
osem SUP proizvodov, med njimi so tudi tobačni izdelki.
Izhaja se iz predpostavke, da se sestava ne bo spreminjala
v naslednjih treh letih.
Iz deleža, izračunanega iz smeti (sortirne analize) in
poročanja proizvajalca se bo izračunalo količino na
proizvajalca in na podlagi tega njegov delež plačila dajatve, ki bo pripadala občinam preko shem proizvajalčeve
razširjene odgovornosti. Prav tako bodo morali vsi
proizvajalci SUP proizvodov kriti stroške ozaveščanja
in promovirati alternative sub proizvodom. Prvič naj
se bi povrnitev sorazmernega dela stroškov za SUP
proizvode, odvržene v okolje občinam opravila za leto
2023 (zahtevek izstavljen v letu 2024 za preteklo leto),
leta 2022 pa bodo opravljene sortirne analize, posebej
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POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

PREDLOG ZA SPREMEMBO ZAKONA
O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo posredovalo predlog za spremembo
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

POZIV ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
POLITIČNIM STRANKAM

Predlagali smo spremembo 24. člena navedenega Zakona,
ki določa kriterije za obmejna problemska območja. Tako
so obmejne občine po tem zakonu tiste, »v katerih več
kakor 50 odstotkov prebivalcev živi v 10-kilometrskem
obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter
podpovprečno gostoto poselitve.« Obmejna občina mora, v
primeru kandidiranja na razpisih, izpolnjevati vse tri kriterije.

Združenje občin Slovenije je na vse politične stranke,
ki kandidirajo na volitvah v Državni zbor RS, naslovilo
pismo, v katerem smo izpostavili ključne zadeve s področja
lokalne samouprave, za katere smo prepričani, da bi jih
morale politične stranke vključiti v svoje programe in
koalicijske pogodbe.
Združenje občin Slovenije (ZOS) vedno opozarja, da igra
lokalna samouprava nadvse pomembno vlogo pri razvoju
države. Pomembno vlogo pri razvoju lokalne samouprave
pa ima tudi država, zato je odnos državne politike do lokalne samouprave ključnega pomena. Državna politika
mora znati poslušati in mora slišati predloge in pozive
lokalnega nivoja. Občine so tiste, ki so v vsakodnevnem
kontaktu z državljani in poznajo vse težave terena. To pa
je ključno pri oblikovanju in sprejemanju sistemskih in
razvojnih dokumentov
V pismu smo izpostavili 16 področij, katerim je vsekakor
treba nameniti posebno pozornost v prihodnjih letih
Tako med drugim opozarjamo, da bi moralo biti področje
lokalne samouprave vključno s financiranjem (sistemsko
delovanje in financiranje), regionalnega razvoja in kohezijske politike pod enotnim okriljem. ZOS zato poziva k
ustanovitvi samostojnega ministrstva oz. vladne službe za
področje lokalne samouprave.
Drugo na kar opozarjamo je, da je treba pri izračunih
povprečnine upoštevati dejanske stroške občin in ne
povprečja zadnjih štirih let. Treba je spremeniti formulo
izračuna povprečnine, ki bo upoštevala vse značilnosti
občin in izračunala dejanske stroške. Spremembe pa
morajo iti tudi v smeri, da se inflacija ponovno vključi
v izračun stroškov občin. S tem se bi končala vsakoletna
pogajanja za višino povprečnine. Prav tako bi bilo smiselno
v sistem vključiti varovalke, ki bi omogočile intervencijo
na področju financiranja občin v času epidemije in ostalih
kriznih situacij
Celotno pismo je na voljo TU.

Ker pa so primeri, da občina zaradi neizpolnjevanja enega od njih, npr. podpovprečna gostota prebivalstva, ne
more kandidirati na razpisih, smo predlagali, da se 24.
člen spremeni na način, da je dovolj, da se upoštevata vsaj
dva kriterija. Menimo namreč, da gostota poselitve nima
nikakršne povezave z razvojnimi izzivi ter s primanjkljajem
delovnih mest ali obratno. V praksi to pomeni tudi, če bi
imela neka občina 100% primanjkljaj delovnih mest, še
vedno ni obmejno problemsko območje.

RAZVOJNA SREDSTVA MEHANIZMOV
CTN IN DRR
Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo dopis, v katerem
pozivamo, da se sredstva mehanizma CTN ohranijo za
mestne občine, sredstva mehanizma DRR pa naj bodo na
voljo vsem ostalim občinam, razen mestnim.
V dosedanji finančni perspektivi so bile do sredstev CTN
upravičene mestne občine, katere so lahko iz tega naslova
izvajale večje infrastrukturne projekte, ostale občine pa do
teh sredstev niso imele dostopa. Mestnim občinam bodo
sredstva iz naslova CTN na voljo tudi v prihodnji finančni
perspektivi, v kateri pa bodo do sredstev za izvajanje večjih
infrastrukturnih projektov iz naslova DRR upravičene vse
ostale občine. V primeru regijskih infrastrukturnih projektov,
katere izvaja več občin, so se med mestnimi občinami začela
pojavljati različna stališča in mnenja glede upravičenosti do
sredstev DRR, in sicer, da bi to teh sredstev morale biti
upravičene vse občine, tudi mestne, saj naj CTN mehanizem ne bi omogočal sofinanciranje tovrstnih projektov.
Združenje občin se s tem ne strinja in temu nasprotuje.
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Celoten dopis je na voljo TU.

lociranje sežigalnice, predvsem iz vidika varovanja okolja
in zdravja ljudi.
Celoten dopis je na voljo TU.

TEŽAVE OBČIN PRI IZVAJANJU JAVNIH
NAROČIL

PRIPOMBE NA OSNUTEK NAČRTA
ZMANJŠEVANJA POPLAVNE
OGROŽENOSTI ZA OBDOBJE OD 2022
DO 2027

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo
in Ministrstvu za finance posredovalo dopis, v katerem
ponovno opozarjamo na težave občin pri izvajanju javnih
naročil zaradi podražitev cen gradbenih materialov, energentov in pogonskih goriv.
Oktobra 2021 smo opozorili na težave zaradi dviga cen
gradbenih materialov in zamud pri njihovi dobavi, konec
leta smo se vsi morali soočit še s podražitvami cen energentov, sedaj pa se dražijo še cene pogonskih goriv. Poleg
tega pa se bo treba v zelo bližnji prihodnosti soočiti tudi
s težavami, katere prinaša vojna v Ukrajini (npr. dvig cen
gradbenega materiala, osiromašene dobavne verige železa
in drugega materiala, itd.).
Vse našteto vpliva tudi na povečanje stroškov pri javnih
naročilih, ko izvajalci izstavijo
zahtevke za povišanje cene in to ne glede na to, da gre
za investicijo na ključ ali da je bilo v javnem naročilu
navedeno, da so cene fiksne. Izvajalec je upravičen do višjih
zneskov, ko se stroški povečajo za več kot 10%. Podražitve
pa se gibljejo med 10 do 20%.
Ministrstvi smo zaprosili za pripravo jasnih navodil kako
naj občine ravnajo v primeru povišanih zahtevkov s strani
izvajalcev in kaj je tisto kar morajo občine nujno priznati
naročnikom v primeru takih zahtevkov (ali so to javno
objavljeni indeksi rasti cen ali je dokaz razlika v ceni iz
ponudbe in nato dejanske) in kaj se upošteva pri sklenitvi
aneksa.
Celoten dopis je na voljo TU.

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in
prostor naslovilo dopis s pripombami na osnutek Načrta
zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022
do 2027.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O
ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH
PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o zmanjšanju
vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.
Med drugim smo predlagali dopolnitev tretje točke četrtega
odstavka 4. člena, ki naj se glasi:
»3. pri zbiranju odpadkov na mestu prireditve v času trajanja
prireditve je treba zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov in
udeležence javne prireditev z napisi ozaveščati o ločevanju
odpadkov na izvoru.«
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA
O ZAČASNIH OBJEKTIH

PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA
RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA
PREPREČEVANJA ODPADKOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o začasnih
objektih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil 24. 2. 2022
objavljen na spletnem portalu eDemokracija.
Med drugim smo predlagali spremembo 2. člena, ki določa
značilnosti začasnih objektov. Predlog določa, da so lahko
začasni objekti, ki služijo sezonski ponudbi, postavljeni
največ 6 mesecev v istem koledarskem letu. Temu smo
nasprotovali in podali predlog odprave časovne omejitve.
Celoten dopis je na voljo TU.

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog programa ravnanja
z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov.
Med drugim smo podali pripombe k merilom za določitev
bodoče infrastrukture, in sicer in smo ocenili, da je navedenih premalo pomembnejših meril oz. kriterijev za
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VPRAŠANJA OBČIN

8

SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

ČRPANJE SREDSTEV IZ PRORAČUNSKE
REZERVE – HUMANITARNA POMOČ

116. REDNA SEJA VLADE RS

VPRAŠANJE:
»Občine želijo poslati humanitarno pomoč (v blagu) v
Ukrajino. Vprašanje, ki ga zastavljajo je, ali lahko za ta
namen (naročilnice za nabavo blaga) črpajo sredstva iz njihove proračunske rezerve po 49. členu ZJF. Zasledili so, da
je v Zaključnem računu proračuna RS za leto 2018 država
iz proračunskih rezerv namenila sredstva za humanitarno
pomoč v Indonezijo. Ali lahko občine postopajo isto?«
Vprašanje smo posredovali Ministrstvu za finance.
Odgovor je na voljo TU.

Vlada RS je na 116. redni seji, ki je potekala 3. 3. 2022,
med drugim sprejela Uredbo o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za
spletno prijavo in elektronski podpis. Sprejela je tudi
predlog stališča o evropski direktivi glede energijske
učinkovitosti stavb in Mnenje o Predlogu zakona o
dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih
v Republiki Sloveniji. Vlada RS pa je izdala tudi Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19.

Uredba o določitvi sredstev elektronske
identifikacije in uporabi centralne storitve za
spletno prijavo in elektronski podpis
Z Uredbo se predpisuje obliko sredstev elektronske identifikacije, njihovo raven zanesljivosti, obdobje veljavnosti,
najnižjo starost, pri kateri oseba lahko pridobi sredstvo
elektronske identifikacije, organe, pristojne za sprejem vlog
in preverjanje istovetnosti, način izdaje, preklica in začasne
razveljavitve ter tehnične specifikacije posameznega sredstva elektronske identifikacije.
Predlog stališča o evropski direktivi glede
energijske učinkovitosti stavb
Republika Slovenija pozdravlja in podpira predlog
spremembe Direktive o energijski učinkovitosti stavb.
Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog
spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb dobro osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla
do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo od držav članic
zahteval, da dosežejo izboljšanje energetske učinkovitosti
stavb, s ciljem, da se na ravni EU doseže cilj izboljšanja
skupne energetske učinkovitosti do leta 2030.
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Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji
Državni svet RS je 26. januarja 2022 Državnemu zboru RS
predložil v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji, s katerim predlaga
določitev novega praznika »dan slovenske demokracije«,
ki bi ga praznovali 12. maja, ko je leta 1988 v Unionski
dvorani nastalo prvo demokratično politično gibanje od
začetka druge svetovne vojne na Slovenskem – Slovenska
kmečka zveza. To je vodilo do prvih demokratičnih volitev in tudi ustanovitve suverene države. Dan slovenske
demokracije pa ne bi bil hkrati tudi dela prost dan.

programa, razen v zvezi s klinično prakso ali vajami pri
izvajalcih nastanitve.
Celoten povzetek 116. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

117. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 117. redni seji sprejela Poslovno
politiko Eko sklada v obdobju od leta 2021 do leta
2025, predlog stališča Slovenije glede predloga sklepa
Sveta o spremembi Sklepa 2020/2053 o sistemu virov
lastnih sredstev Evropske unije in stališče o predlogu
vzpostavitve evropske enotne točke dostopa. Vlada RS
je sprejela tudi poročilo nacionalne kontaktne točke
o sodelovanju v Evropski migracijski mreži in sklep o
začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine. Prav tako
pa je Vlada RS sprejela odgovor na pobudo interesne
skupine Državnega sveta RS za določitev izjeme od
karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in
pomoč pri nakupu hitrih testov ter sprejela Sklep o
spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za
pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih
pogodb dejavnosti in poklicev.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
Odlok določa:
• da se kot podlaga za izdajo EU DCP (digitalno
COVID potrdilo EU), s katerim se dokazuje prebolevnost, šteje pozitiven rezultat testa HAG test, ki je bil
izveden od 30. januarja 2022 naprej. Določba temelji
na novih pravilih o digitalnem COVID potrdilu EU,
ki državam članicam omogočajo, da poleg pozitivnega
rezultata testa PCR izdajo potrdila o prebolevnosti
COVID-19 tudi na podlagi pozitivnega rezultata testa
HAG, ki je bil izveden od 1. oktobra 2021 naprej.
• izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalce uporabnikov
storitev nastanitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti
in socialno varstvenih storitev ter v zaporih in prevzgojnih domovih.
• da osebe s pozitivnim testom HAG za samotestiranje,
ki imajo pravico opraviti hitri antigenski test pri
izvajalcu zdravstvene dejavnosti za katerega sredstva
zagotavlja proračun, pozitivni rezultat testa HAG za
samotestiranje izkažejo z dokazilom, ki je fotografija
s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v
zaščitni vrečki ob predložitvi osebnega dokumenta
na vpogled.
• pravico do zagotavljanja sredstev iz proračuna
Republike Slovenije za testiranje s testi HAG.
Izjema uporabe zaščitnih mask se določi za učence, dijake,
študente in učitelje ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega

Poslovna politika Eko sklada do leta 2025
Ključni strateški cilji za poslovanja Ekosklada za obdobje 2021- 2025 so dosegati merljive cilje na področju
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
na poti Slovenije v krožno gospodarstvo in nizkoogljično
družbo. Prav tako poslovna politika Eko sklada zagotavlja
visoko raven učinkovitosti finančnih instrumentov Eko
sklada, kamor sodi predvsem:
• prilagajanje spodbud na način, da bo izvedenih dovolj
naložb in ustrezna struktura naložb za doseganje
zahtevanih zakonodajnih merljivih ciljev;
• zagotavljanje možnosti hkratnega koriščenja nepovratnih sredstev in ugodnega kreditiranja Eko sklada za
financiranje ustreznih naložb;
• zagotavljanje kontinuitete ključnih javnih pozivov za
dodeljevanje spodbud brez prekinitev, kar bo investitorjem omogočilo dolgoročno načrtovanje naložb in
enakomeren obseg investicijskih ukrepov v času;
• načelo »več za več« - progresivnih spodbud oz. progresivnega usmerjanja nepovratnih sredstev v celovito
energijsko prenovo stavb;
• uvajanje novih finančnih instrumentov;
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Odgovor na pobudo interesne skupine
delodajalcev za določitev izjeme od
karantene na domu, skrajšanje trajanja
karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov
Vlada RS v odgovoru navaja, da je bil zaradi spremenjene
epidemiološke slike sprejet Odlok o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19, ki upošteva spremenjeno epidemiološko
situacijo in določa obveznost izpolnjevanja pogoja PCT
le za osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ter v zavodih za prestajanje kazni zapora
ali prevzgojnem domu.
Celoten povzetek 117. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

• prispevanje k odpravljanju socialnih in drugih ovir pri
odločanju za okoljske naložbe in doseganju različnih
okoljskih ciljev.

Poročilo nacionalne kontaktne točke o
sodelovanju v Evropski migracijski mreži
Člani nacionalne kontaktne točke so v letu 2021 zbirali
informacije o učinku covida-19 na izdajanje dovoljenj za
prebivanje in nezaposlenost med migranti, položaj mednarodnih študentov, zagotovitev delovne sile v ključnih
sektorjih, nakazila tujcev v matične države ter prostovoljno
in prisilno vračanje med epidemijo.
Več informacij o EMN in NKT v Republiki Sloveniji je
na voljo TU.

118. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 118. redni seji sprejela predlog Zakona
o elektronskih komunikacijah, sklep o ukrepih za
izvajanje Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb
in potrdila drugi paket ukrepov Strateškega sveta
za digitalizacijo. Vlada RS je sprejela informacijo o
izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju
severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021, prerazporedila sredstva državnega proračuna in določila
kvote pravic porabe neposrednih proračunskih uporabnikov za drugo trimesečje 2022. Vlada RS je tudi
sprejela spremembe sklepov o ugotovitvi javne koristi
za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje. Med drugim pa so bila sprejeta
tudi štiri stališča, in sicer do osmega kohezijskega
poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru
in Odboru regij - Strategija EU za standardizacijo Določitev globalnih standardov v podporo odpornemu,
zelenemu in digitalnemu enotnemu trgu EU, k predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo
gibanje oseb prek meja ter predlog stališča Republike
Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o obravnavanju instrumentalizacije na področju
migracij in azila (uredba o instrumentalizaciji).

Sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz
Ukrajine
Sklep določa kategorije oseb, ki jim bo Republika Slovenija
nudila začasno zaščito, datum uvedbe in trajanje začasne
zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju začasne zaščite.
Uvede se začasna zaščita za osebe, ki so 24. februarja 2022
ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije
ruskih oboroženih sil, ki se je začela na ta datum. Do
začasne zaščite so upravičene naslednje osebe, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022 ali na ta dan:
• državljani Ukrajine;
• osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki
niso državljani Ukrajine, in so bili v Ukrajini upravičeni
do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite;
• družinski člani oseb iz prve in druge alineje, kot so
opredeljeni v drugem odstavku 36. člena Zakona o
začasni zaščiti razseljenih oseb;
• osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki
niso državljani Ukrajine, in so v Ukrajini prebivali na
podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter
se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na
varen in trajen način.
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Predlog Zakona o elektronskih
komunikacijah
Predlagane rešitve zakona stremijo k učinkovitejši uporabi
radiofrekvenčnega spektra, spodbujanju investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanju
varnosti omrežij in storitev vključno zaradi povečanih
tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G pri zagotavljanju
teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in
družbe zagotavljajo t.i. kritične storitve, zaščiti potrošnikov
in izboljšanemu dostopu do storitev ter varovanju življenj
prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru
univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki
omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr.
e-Uprava, spletno bančništvo in videoklici.

• s področja novih tehnologij: spodbujanje ponovne
uporabe odprtih podatkov javnega sektorja, selfSovereign Identity (SSI) na tehnologiji blockchain,
izboljšanje dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
za ranljive skupine;
• s področja izobraževanja: integrirano digitalno učno
okolje s sodobno podanimi učnimi vsebinami,
izobraževalno-demonstracijski centri in laboratoriji
za razvoj tehničnih, IKT ter digitalnih kompetenc,
mednarodno primerljivo vrednotenje znanstvenih
dosežkov na IKT področju;
• s področja zdravstva: E-zdravstveni karton pacienta,
Digitalizacija predpisovanja zdravil, Spremljanje
zdravstvene oskrbe na podlagi učinkov (VBHC – Value
Based Health Care), Platforma za upravljanje ključnega
zdravstvenega kadra, Uvedba govornih tehnologij za
prostoročno delo zdravstvenih delavcev;
• s področja digitalne diplomacije: umestitev kibernetske varnosti med prednostne naloge slovenske
zunanje politike, Povezovanje z vodilnimi univerzami
pri skupnih raziskovalnih projektih;
• s področja zelenih tehnologij: trajnostno poročanje in
ocenjevanje podjetij, platforma za upravljanje industrijskih ostankov in odpadkov.

Ukrepi za izvajanje Zakona o začasni zaščiti
razseljenih oseb
Na podlagi sklepa se:
• vzpostavi se ustrezna informacijska podpora,
• zagotovijo zadostni kadrovski in finančni viri za Urad
Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo
migrantov,
• zagotovi možnost koriščenja državnih rezerv materialnih sredstev
• zagotovi možnost uporabe razpoložljivih nezasedenih
kapacitet v državni lasti za namen nastanitve oseb iz
Ukrajine.

Obramba pred točo na območju
severovzhodne Slovenije za leti 2022 in 2023
Vlada RS je sprejela informacijo o izvajanju letalske
obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije
v letih 2020 in 2021. Vlada podpira izvajanje letalske
obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije
tudi v letih 2022 in 2023.
Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji
Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter
dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske
statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične
regije.
MKGP prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega
skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske
obrambe pred točo, preostali del sredstev pa zagotovijo
občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred
točo.
Celoten povzetek 118. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Drugi paket ukrepov Strateškega sveta za
digitalizacijo
V drugem paketu se namenja posebno pozornost ukrepom
z različnih področij, in sicer:
• s področja javne uprave in digitalne družbe:
širokopasovni internet visokih hitrosti za vse, spletna
objava sodb in spletni prenos sodnih obravnav,
E-volitve, vpogled državljanov v odprte upravne zadeve, izboljšanje uporabniške izkušnje pri e-storitvah
javne uprave, digitalizacija postopka pridobivanja
vozniškega izpita;
• s področja gospodarstva in podjetniškega okolja:
uvedba obveznega e-vročanja poslovnim subjektom,
nacionalni center za kibernetsko varnost, platforma
za plačilo avtorskih pravic, obvezna možnost brezgotovinskih plačil;
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119. REDNA SEJA VLADE RS

določa omenjena direktiva (torej brez netiranja prevzetih
in oddanih količin električne energije).
Osnovni koncept individualne in skupnostne samooskrbe
pa z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in predlogom uredbe ostaja nespremenjen
in celo nadgrajen, saj za končne odjemalce s samooskrbo
določa npr. oprostitve in delne oprostitve plačil določenih
prispevkov, omogoča jim pridobitev potrdil o izvoru in
podpor za proizvodno električne energije iz OVE po
ZSROVE, vstop v sistem samooskrbe se omogoča vsem
končnim odjemalcem, ki so priključeni na distribucijsko
omrežje (kar do sedaj ni bilo mogoče, saj je bil omejen le na
gospodinjske in male poslovne odjemalce), investitorjem se
omogoča naložbena pomoč v obliki nepovratnih sredstev
itd.. Ugodnosti za končne odjemalce s samooskrbo naj bi
prinesli tudi novi predpisi Agencije za energijo, ki urejajo
omrežnino, kar bo bistvenega pomena, saj bo potrebno
tudi po sistemu samooskrbe po ZSROVE zagotoviti dovolj
spodbud, da bi se v čim večji meri spodbudilo investiranje
v naprave za samooskrbo.
Spodbujanje in omogočanje razširjene samooskrbe ima
pozitivne učinke na povečanje deleža OVE in s tem na
doseganje zavezujočih nacionalnih ciljev.

Vlada je na 119. redni seji med drugim sprejela Uredbo
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Uredbo o načinu zagotavljanja pravic
osebam z začasno zaščito.

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz
obnovljivih virov energije
S 315.a členom Energetskega zakona je bilo gospodinjskim
in malim poslovnim odjemalcem omogočeno, da lahko
postavijo napravo za proizvodnjo električne energije, ki
je priklopljena na notranjo inštalacijo stavbe, ter tako
proizvedeno električno energijo uporabljajo za potrebe
porabe same stavbe (v omrežje se oddajajo samo viški,
električna energija pa se porabi na lokalnem nivoju, v
sosednjih stavbah). Samooskrba pa je bila omogočena
lastnikom enostanovanjskih hiš ali poslovnih objektov (tj.
individualna samooskrba) in različnim tipom skupnosti,
kot so npr. stanovalci v večstanovanjskih stavbah (skupinska samooskrba) ter odjemalcem, ki so med seboj v bližini
(so vezani na isto transformatorsko postajo) in se povežejo
v skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov (ki so
v uredbi poimenovane »OVE skupnosti«). Na tak način so
lahko koristi samooskrbe deležni tudi tisti, ki npr. živijo v
stanovanjih ali v hišah, ki za postavitev naprave za samooskrbo niso primerne (npr. niso dovolj osončene). Bistvo
oz. glavna prednost omenjenega koncepta samooskrbe je v
tem, da se količina električne energije, prevzete iz omrežja
in oddane v omrežje kompenzirata – to pomeni, da odjemalec s samooskrbo na koncu obračunskega obdobja (ki
je praviloma koledarsko leto) plača samo razliko, če je
prevzel več kot je oddal v omrežje. Če pa je prevzel manj
kot je oddal v omrežje ne plača ničesar (razen dajatev, ki
niso vezane na količino prevzete električne energije, ampak
na moč in se plačajo v vsakem primeru).
Ne glede na to, da evropska direktiva o spodbujanju uporabe OVE (in tudi druga EU zakonodaja) izrecno spodbuja samooskrbo, pa koncept netiranja po Energetskem
zakonu ni skladen z evropsko direktivo o trgu z električno
energijo, ki določa, da bo v prihodnje morala biti
obračunana omrežnina za celotno električno energijo,
prevzeto iz distribucijskega omrežja. Direktiva 2019/944/
EU o trgu z električno energijo ne dovoljuje več koncepta
netiranja za tiste, ki vstopijo v sistem samooskrbe po 31.
12. 2023, zato je obračun po novem sistemu samooskrbe
na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov
energije in predloga uredbe zastavljen na način, kot ga

Uredba o načinu zagotavljanja pravic
osebam z začasno zaščito
Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic
osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za
začasno zaščito.
Prosilci za začasno zaščito imajo pravico do nastanitve in
prehrane. Osebe z začasno zaščito pa imajo pravico do
nastanitve v nastanitvenem centru in prehrane ter žepnine,
v kolikor nimajo lastnih sredstev. V primeru, da oseba biva
na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko pri
Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo
migrantov zaprosi za denarno pomoč za zasebno nastanitev
ter denarno pomoč, ki je namenjena za preživetje. Postopek
dodelitve navedenih pomoči je določen v Zakonu o začasni
zaščiti razseljenih oseb in danes sprejeti uredbi. Vse osebe
z začasno zaščito imajo pravico do zdravstvenega varstva,
izobraževanja, dela ter pomoči pri uveljavljanju svojih
pravic.
Dodatne informacije o zagotavljanju pravic osebam
z začasno zaščito so na spletni strani Pomoč Slovenije
državljanom Ukrajine.
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Vlada RS je na 349. dopisni seji, ki je potekal 18. 3.
2022 določila besedilo predloga Zakona o upravljanju
javnega potniškega prometa.
Namen predloga zakona je vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (JPP) v obliki družbe
z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države, ki
bo združila funkcije upravljanja v enem organu. Glavne
pristojnosti družbe bodo predvsem:
• načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa
glede na potrebe,
• oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja,
• sodelovanje pri določanju strategije razvoja JPP,
• priprava strokovnih podlag, upravljanje sistema enotne
vozovnice,
• zagotavljanje informiranja potnikov,
• promocije javnega prevoza,
• sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture
za potnike in infrastrukture za dopolnilne potniške
storitve.
Ena izmed glavnih pomanjkljivosti sedanje ureditve javnega
potniškega prometa v Sloveniji je odsotnost subjekta, ki
bi imel vlogo upravljavca na taktični ravni, ki načrtuje in
nadzira izvajanje prevoznih storitev. Z ustanovitvijo upravljavca bo vzpostavljena trostopenjska struktura upravljanja
(strateška, taktična in operativna raven), kot jo poznajo
države s sodobno urejenimi sistemi javnega potniškega
prometa.
Ena izmed glavnih rešitev in sprememb, v primerjavi s
trenutno veljavno ureditvijo, je podelitev družbi za upravljanje JPP pristojnost priprave in izvajanja postopkov
oddaje storitev gospodarske javne službe medkrajevnega
cestnega in železniškega linijskega prevoza, sklepanja
pogodb in opravljanja nadzora nad izvajanjem sklenjenih
pogodb.
S predlogom zakona se spreminja obstoječi sistem financiranja JPP. V okviru družbe za upravljanje JPP se bo zagotovila finančna integracija na način, da se bo na enotnem
računu zbiralo in upravljalo z vsemi viri financiranja JPP,
ki se za financiranje gospodarske javne službe JPP v državni
pristojnosti zagotavljajo na državnem in lokalnem nivoju
ter iz drugih virov. Družba bo tako edina pooblaščena
za sklepanje pogodb z vsemi sofinancerji. Posledično bo

346. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 346. dopisni seji sprejela Uredbo o
določitvi cen določenih naftnih derivatov in izdala
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih
zadevah. Sprejela pa je tudi odločitev, da se Slovaški
republiki preko mehanizma Unije na področju civilne
zaščite pošlje materialno pomoč.

Uredba o določitvi cen določenih naftnih
derivatov
Z Uredbo se določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno
ceno naftnih derivatov, in sicer za 95-oktanski neosvinčeni
motorni bencin (NMB 95) znaša ta 1,503 eura/liter in
za dizelsko gorivo 1,541 eura/liter. Sprejeta pa je bila na
podlagi Zakona o kontroli cen in Uredbe o listi blaga in
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih
izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah
Z Odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb s COVID-19 omogočali poslovanje
v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen način
izvrševale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno
poslovali.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da
ukrepi niso več potrebni.
Materialna pomoč Slovaški ob povečanem
migracijskem toku
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela
odločitev, da se Slovaški republiki preko mehanizma Unije
na področju civilne zaščite pošlje materialno pomoč v obliki spalnih vreč, odej, dizelskih generatorjev in zaščitnih
mask. Ocenjena vrednost pomoči znaša 377.275 evrov.
Vrednot stroškov prevoza je ocenjena na 2.500 evrov.
Celoten povzetek 346. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.
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morala tudi zagotoviti, da se bodo ta sredstva zbirala na
ločenem računu in bodo namenjena le za poravnavo nadomestila stroškov, do katerih so na podlagi sklenjenih pogodb gospodarskih javnih služb JPP upravičeni prevozniki.
Predlog zakona uveljavlja tudi načelo integrirane ponudbe
JPP, skladno s katerim morajo biti storitve JPP, ki jih
zagotavlja Republika Slovenija kot gospodarsko javno
službo, medsebojno povezane v enotno, dopolnjujočo se
ponudbo, ki temelji na fizični, finančni, informacijski,
tarifni in upravljavski integraciji, ter je prilagojena razvoju
in potrebam potnikov.
Predlog zakona je usklajen z zakonodajo s področja prevozov in evropskim pravnim redom. Zaradi preprečitve težko
popravljivih posledic, ki bi zaradi nesprejema zakona po
nujnem postopku nastale, Vlada RS predlaga Državnemu
zboru RS obravnavo in sprejem predloga zakona po nujnem postopku.

SEJE DRŽAVNEGA ZBORA
RS

REDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA RS

30. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 30.
redni seji, ki je potekala od 14. 3. 2022 pa do 23. 3.
2022, med drugim sprejeli novele Zakona o kmetijskih
zemljiščih, Zakona o agrarnih skupnosti, Zakona o
kmetijstvu, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o varstvu pred požarom.
Sprejeti pa so bili tudi Zakon o varstvu okolja, Zakon o
oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov in Zakon o
nadzoru vesoljskih dejavnosti. Poslanke in poslanci pa
so sprejeli tudi še novelo Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno
s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru
mednarodnih organizacij, Resolucijo o Nacionalnem
programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji
za obdobje 2022–2030, Resolucijo o Nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G)
Novela Zakona prinaša:
• lažja pravila za postavitev rastlinjakov prefabrikatov,
katerih način pridelave je neposredno vezan na kmetijsko zemljišče, in ostale pomožne kmetijske-gozdarske
opreme na kmetijskih zemljiščih,
• obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč tudi za kmetijska
zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk,
• nadomeščanje kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanje
pridelovalnega potenciala v postopkih prostorskega
načrtovanja,
• določene izboljšave pri nakupu kmetijskih zemljišč
(na primer odprava statusa zaščitenih kmetij v pravnih
poslih med živimi, lažji nakup oziroma zakup kmetijskih zemljišč za lastnike, ki so kmetijska zemljišča
prodali za potrebe državnih prostorskih načrtov),

24

Marec 2022
• ukinitev določb zakupa kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča v lasti fizičnih in pravnih oseb zasebnega
prava,
• določene poenostavitve pri zemljiških operacijah
(na primer navadno vročanje upravnih pisanj, ni več
upravnih overitev soglasij, pogodbe o namakanju se
ne vpisujejo več v zemljiško knjigo, poenostavlja se
spreminjanje območij namakalnih in osuševalnih
sistemov),
• možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov,
• možnost razdružitve solastnine pri komasacijah,
• novo agrarno operacijo razdružitev solastnine na
kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik Republika
Slovenija in na katerih se je vzpostavila solastnina po
zaključenih denacionalizacijskih postopkih.

opreme in objektov, ki jih gasilske organizacije uporabljajo
pri opravljanju svojih nalog in katerih financiranje je bilo z
Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) z občin
preneseno na državo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A)
Z novelo Zakona se na novo določa zakonsko pooblastilo
za zastopanje članov agrarne skupnosti tudi v davčnih
postopkih, vezano na posle upravljanja premoženja, razen
v poslih, ki se po davčnih predpisih obravnavajo kot posli
v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Novela določa, da imajo
agrarne skupnosti davčno številko. Registracija se omogoči
tudi agrarnim skupnostim, ki jim premoženje nikoli ni
bilo odvzeto z odločbo oziroma odločba ni bila izvršena.

Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih
sistemov (ZOTDS)
Temeljni cilj Zakona je samostojno urediti področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki
niso povezani s prenosnim sistemom. Zakon temelji na
dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz EZ-1 in zato večinoma tudi prenaša vsebinsko
enake določbe.
Med cilji Zakona je tudi določitev primernega ravnotežja
med varovanjem odjemalca v odnosu do monopolnega
dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega
modela distributerja za ekonomsko vzdržno in tehnično
moderno distribucijo iz sistemov, ki niso neposredno ali
posredno povezani s prenosnimi sistemi.
Celoten povzetek 30. redne seje Državnega zbora RS je
na voljo TU.

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
Zakon povsem na novo in celovito ureja področje ravnanja
z odpadki vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja
z odpadki, pogojev in meril za prenehanje statusa odpadka
in uveljavitvijo sistema PRO.
Ključni namen Zakona pa je spodbujanje k zmanjševanju
proizvedenih količin odpadkov ter vzpostavitev preglednega, učinkovitega in stroškovno optimalnega sistema
ravnanja z odpadki. Zakon postavlja pregledna, učinkovita
in stroškovno optimalna načela sistema PRO, ki temelji
na eni organizaciji za posamezen masni tok odpadkov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-V)
Z novelo Zakona se spreminja sedmi odstavek 31. člena, s
katerim se kot osnova za odmero denarnega nadomestila
uporablja zajamčena plača. Zajamčena plača se od leta
2006 ni več zvišala in še vedno znaša okrog 238 evrov.
V tem obdobju se je minimalna plača, ki je leta 2006 znašala
522 evrov z usklajevanji povečala na 1024 evrov. Zakon
tako na novo določa najnižjo višino denarnega nadomestila
za bolniško odsotnost, ki pripada zavarovancu, in sicer v
višini 60 odstotkov minimalne plače.

IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA RS
96. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 96.
izredni seji, ki je potekala 28. 2. 2022, s 45 glasovi za in
nobenim proti sprejeli Zakon o spodbujanju digitalne
vključenosti.
Cilj Zakona je z osnovnimi digitalnimi kompetencami
opremiti vsaj 80 odstotkov odraslih. S tem namenom
zakon med drugim prinaša vrednostne bone za nakup
računalniške opreme.

Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred
požarom (ZVPoz-E)
Z novelo Zakona se vzpostavljajo pogoji za financiranje
standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske
organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil,
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10 SEJE DRŽAVNEGA SVETA
RS

Objavo prvih javnih razpisov za subvencioniranje tečajev
digitalnih veščin na podlagi tega zakona so napovedane za
jesen. Starejšim od 55 let se bo omogočilo, da s pomočjo
brezplačnih tečajev pridobijo osnovne digitalne veščine,
mladim pa se bo s temi brezplačnimi tečaji zagotovili
dostop do naprednejših digitalnih veščin, pa naj gre za
robotiko, programiranje, umetno inteligenco ali digitalno
podjetništvo.
Predvidene so tudi subvencije za pridobitev pedagoških
znanj za učitelje, nakup digitalnega učnega gradiva in
vzpostavitev klicnih centrov za pomoč prebivalcem. Na
podlagi zakona se bodo organizirale tudi promocijske
kampanje, prva bo namenjena ozaveščanju o zaščiti pred
spletnimi napadi in prevarami, je povedal.
Ob tem zakon že določa podrobnosti glede digitalnih
bonov za leto 2022. Vredni bodo 150 evrov in jih bodo
lahko osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študenti porabili
za nakup računalniške opreme, starejši od 55 let pa za
udeležbo na subvencioniranih tečajih s področja digitalne
povezljivosti.
V naslednjih letih je pričakovati, da se bo nabor upravičencev
do digitalnih bonov širil. Letos bodo bone prejele tiste
skupine prebivalcev, ki najbolj potrebujejo podporo in
pomoč, v prihodnje pa bo določitev upravičencev temeljila
na podlagi načrta spodbujanja digitalne vključenosti, ki
ga bo za vsakokratno dveletno obdobje potrjevala vlada.
Za predvidene ukrepe je že v letošnjem letu na voljo dobrih
31 milijonov evrov.

49. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA
RS
Državni svet RS je na 49. redni seji, ki je potekala 9.
3. 2022, podprl tri predloge zakonodajnih sprememb
ter podali iniciativo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podana je bila tudi
zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena
Zakona o lokalni samoupravi ter, na pobudo Komisije
za mednarodne odnose in evropske zadeve, sprejet sklep
o trenutnih razmerah v Ukrajini. Obravnavanih pa je
bilo tudi sedem pobud državnih svetnikov.

Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
Z zakonodajno iniciativo želi Državni svet RS opozoriti
na neenakost, ki jo vnaša sedanji peti odstavek 100. člena
ZPIZ-2.
Gre za to, da za kritje stroškov za pomoč in nego slepega
otroka družina prejme skupaj najmanj 422,12 EUR
(107,42 EUR po nižjem dodatku za nego otroka in dodatnih 314,70 EUR po dodatku za pomoč in postrežbo)
oziroma največ 529,54 EUR (214,84 EUR po višjem
dodatku za nego otroka za otroka s težko duševno motnjo, težko gibalno oviranega ali hudo bolnega otroka in
dodatnih 314,70EUR po dodatku za pomoč in postrežbo),
medtem ko družina, ki prav tako nosi dodatne stroške za
preživljanje in nego otroka s posebnimi potrebami, ki ni
slep, prejme zgolj 107,42 EUR oziroma največ 214,84
EUR iz naslova dodatka za nego otroka. Državni svet RS
želi zato vzpostaviti zakonske podlage za izplačilo dodatka
za pomoč in postrežbo za vse osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu, ki
za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo
nujno stalno pomoč in postrežbo drugega.
Predlog Zakona o spremembi Zakona o
varstvu pred požarom
Državni svet RS je podprl Predlog Zakona o spremembi
Zakona o varstvu pred požarom, s katerim se vzpostavlja
pogoje za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj
pripadnikov gasilskih organizacij in standardiziranih
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11 	novice združenja

zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo
gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog. Podprli
so tudi povišanje sredstev za lokalne skupnosti na področju
gasilstva in s tem povišanje finančnih sredstev za nakup
zaščitne in reševalne gasilske opreme in vzpostavitvi standardiziranih gasilskih zavarovanj.

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE IZDALO
NOVO ŠTEVILKO ČASOPISA GLAS
OBČIN

Predlog resolucije o Nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje, 2022–2030
Državni svet RS je podprl Predlog resolucije o Nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 predvsem z željo, da se čim prej doseže v njej zastavljene cilje.
Svetniki so kljub temu opozorili, da področje dolgotrajne
oskrbe ne glede na nedolgo nazaj sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, še nima zagotovljenega trajnega vira financiranja. Izpostavili so tudi pomen nevladnih organizacij kot
nosilcev posameznih programov, ki pa se jim v političnem
prostoru v zadnjem času ne priznava njihove pomembne
in aktivne vloge pri skrbi za ranljive družbene skupine.

Združenje občin Slovenije je pripravilo novo številko
časopisa Glas občin. V njem si lahko med drugim preberete zelo zanimiva intervjuja z županom Občine Šentjur
mag. Markom Diacijem in županom Občine Kočevje dr.
Vladimirjem Prebiličem. Objavljamo pa tudi nekaj zgodb
o uspešno izvedenih projektih občin članic ZOS.
Tokratna številka časopisa Glas občin je precej obsežna.
V njej pišemo o uspehu Združenja občin Slovenije pri
pogajanjih o višini povprečnine. Na tem področju je bil
dosežen izjemen napredek in nadejamo se, da bo šla pot
še naprej v tej smeri.
Bližajo se državnozborske volitve in ZOS je na politične
stranke naslovil pismo, v katerem izpostavljamo ključne
zadeve s področja lokalne samouprave, za katere smo
prepričani, da jim je treba nameniti posebno pozornost.
Prav tako pa pišemo o zakonih, ki prinašajo dodatna sredstva občinam - Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev
za investicije v slovensko zdravstvo, Zakonu o nadzoru
državne meje in tudi drugih zakonih, ki so bili sprejeti na
nedavnih sejah Državnega zbora RS.
Celoten časopis Glas občin pa je na voljo TU.

Zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a
in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS)
Državni svet RS je pod zadnjo točko dnevnega reda pa
so podali zahtevo za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in
14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Ta zaradi
neustavne pravne praznine, ki zaobjema celoten postopek
ustanovitve in preoblikovanja območij občin, de facto
onemogoča ustanavljanje novih občin oziroma je njihova
ustanovitev prepuščena volji vsakokratnega odločevalca in
njegovi arbitrarnosti.
Celoten povzetek 49. redne seje Državnega sveta RS je
na voljo TU.

14. POSVET O DELOVANJU SKUPNIH
OBČINSKIH UPRAV
V začetku meseca marca je potekal že 14. 14. posvetu
o delovanju skupnih občinskih uprav. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je uvodoma povedal, da
»skupne občinske uprave ne pripomorejo le k ekonomski
racionalnosti in širjenju znanj ter s tem k večji kakovosti
izvajanja storitev za občanke in občane. Namen skupnih
občinskih uprav je predvsem skupno opravljanje večjega
števila po novi ureditvi tudi razvojnih nalog, naloge pa
izvajajo strokovno usposobljeni kadri. To pa pomeni tudi
izboljšanje storitev občinskih uprav za občanke in občane
vsake posamezne občine.«  Srečanja, ki je v organizaciji
Ministrstva za javno upravo (MJU) tudi letos potekalo
v spletni obliki, so se udeležili županje in župani,
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direktorice in direktorji občinskih uprav, vodje skupnih
občinskih uprav in drugi.
Skupne občinske uprave so ena najbolj uspešnih oblik
medobčinskega sodelovanja, ki je neposredno podprta iz
državnega proračuna, na MJU pa občinam ves čas zagotavljamo strokovno pomoč, svetovanje in organiziramo
posvete, kot je bil današnji. Sodelavci iz Direktorata za
lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični
sistem so danes podrobno predstavili zakonodajne
novosti glede sofinanciranja skupnih občinskih uprav,
analizo stanja na področju skupnih občinskih uprav
(število skupnih občinskih uprav, število nalog, višina
financiranja v preteklih letih), pa tudi skupni ocenjevalni
okvir CAF, ki je orodje za samoocenjevanje in preverjanje uspešnosti delovanja organizacij v javnem sektorju.
Na posvetu se je predstavila tudi Komisija za obravnavo
vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav,
ki deluje pri Skupnosti občin Slovenije.
Minister Koritnik je med drugim poudaril, da si kot
ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo, nenehno
prizadevajo za razvoj občin, ki je pomemben za vsako
slovensko regijo. V tem mandatu so največ pozornosti namenili finančni kondiciji občin, saj je ustrezno in zadostno
financiranje občin pomemben element avtonomije lokalne
samouprave. V letu 2020 je povprečnina tako znašala
623,96 evra, povprečni stroški občin pa 589,11 evra, v
letu 2021 628,20 evra, povprečni stroški so bili 612,50
evra, v letu 2022 znaša povprečnina 645 evrov, povprečni
stroški 608,53 evra, za leto 2023 pa je določena v višini 647
evrov, povprečni stroški so predvideni v višini 608 evrov.
Realiziran dvig povprečnine je v letih 2020 in 2021 tako
dejansko ugodno vplival na finančno poslovanje občin,
saj so v letu 2021 beležile 45,4 milijona evrov presežka,
v letu 2020 31,4 milijona evrov presežka, medtem ko so
imele v letu 2019 11,88 milijona evrov proračunskega
primanjkljaja.
Zaradi višje povprečnine in posledično višje skupne primerne porabe občin bodo občine v letu 2022 in 2023 prejele
tudi več sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, in sicer
106 milijonov evrov v letu 2022 in 106,3 milijona evrov v
letu 2023. Leta 2021 so prejele 77,6 milijona evrov.
Hkrati smo s sprejetim Zakonom o finančni razbremenitvi
občin (ZFRO) na Ministrstvu za javno upravo dosegli
pomembne finančne in administrativne razbremenitve,
ki slovenskim občinam na letni ravni prinašajo dodatno
za več kot 70 milijonov evrov prihrankov.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru Direktorata
za prostor, graditev in stanovanja izvaja pilotni projekt za
implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot
MOP). Pilotni projekt predstavlja preizkus izvedljivosti,
povezanosti in povezljivosti nalog, ki jih predpisuje prostorska in gradbena zakonodaja.
V okviru projekta Pilot MOP testne regionalne razvojne
agencije RRA Koroška, Razvojni center Novo mesto
(RRA Jugovzhodna Slovenija) in Idrijsko-Cerkljanska
razvojna agencija (ICRA, MRRA Goriška) izvajajo naloge
v okviru področja Zagotovitev podatkov za vzpostavitev
prostorskega planiranja na regionalni ravni (v nadaljevanju
področje 1 RPP). Pri izvedbi nalog z recenzentsko svetovalno vlogo sodeluje tudi Projektna skupina, ki jo
sestavljajo predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Združenja regionalnih razvojnih
agencij Slovenije (RRA GIZ), Urbanističnega inštituta
Republike Slovenije (UIRS), Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj,
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) ter Urada
za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).
V Sloveniji smo leta 2017 z Zakonom o urejanju prostora
uvedli regionalno prostorsko planiranje, s katerim želimo
na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje
trajnostnega in racionalnega razvoja. Cilj projekta »Pilot
MOP – področje 1 RPP« je preveriti izvedljivost priprave
regionalnih prostorskih planov, rezultati in ugotovitve pa
bodo podlaga za sistemsko uvedbo regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji.
Testne regije so v okviru izvajanja zastavljenih nalog že
preverile participativni pristop kot način organizacije pri
pripravi RPP, pregledale in ovrednotile obstoječa gradiva
ter določile nujne podatke in strokovne podlage, potrebne
za RPP. V izvajanju je izdelava osnutka Izhodišč za pripravo RPP. V prihodnje načrtujemo izvedbo posveta z
vsemi občinami in njihovimi združenji na temo uvajanja
regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji.
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• mesečno pisno poročala investitorju o napredku
priprave dokumentacije in gradbenega dovoljenja za
investicijo.
Gradbena dovoljenja za predvidene ukrepe morajo biti
pridobljena do konca junija 2023.
Rok za izvedbo projektov pa je do konca leta 2025.

Direkcija RS za vode (DRSV) je objavila obvestilo v zvezi
z izvajanjem naložb v zmanjševanje poplavne ogroženosti
z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Te naložbe so opredeljene med cilji Načrta
za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru naložbenega
dela komponente Čisto in varno okolje. DRSV je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v
višini 310 milijonov evrov. Direkcija se je skupaj z MOP
odločila, da bo v sladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, na območju katerih so
predvideni projekti poplavne varnosti.
Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju
obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem:
• ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi
in mokrimi zadrževalniki,
• vzpostavitev razlivnih površin,
• preprečitev urbanizacije razlivnih površin,
• kontroliranje vodostajev akumulacij na rekah,
• zagotavljanje dogovorjenega pretoka na mejnih
profilih.
Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu »Nature based solutions«.
DRSV bo na podlagi sklenjenih sporazumov o izvedbah
investicij za vsako občino:
• pripravila oziroma revidirala projektno nalogo za
izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
• pregledala oz. recenzirala projektno dokumentacijo
(DGD);
• izvedla razpis za izvajalca del in inženirja-nadzornika;
• vodila izvedbo investicije do zaključka;
• poročala pristojnim organom o poteku investicije.
Naloga posamezne občine pa je, da bo na podlagi sklenjenega sporazuma o izvedbi investicije:
• izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na
osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV;
• pridobila pravico graditi in pravnomočno gradbeno
dovoljenje, ki bo glasilo na investitorja;

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
V MENDATNEM OBDOBJU 2018 – 2022
Mandat poslancev, izvoljenih v DZ RS leta 2018, se tokrat
prvič po letu 2011 ne bo končal predčasno. Aktualni sklic
DZ je postregel z več posebnostmi, med drugim je DZ glasoval o dveh vladah, 10 interpelacijah in treh predsednikih
DZ. Poslanci so zasedali na več kot 120 sejah, zadnjo redno
so zaključili ta teden, pričakovati pa je še nekaj izrednih.
Po podatkih iz letnih poročil dela DZ RS se je do konca
lanskega leta DZ sestal na 120 sejah, od tega je bilo 28
rednih in 92 izrednih. Skupaj so vse te seje DZ trajale 248
dni oziroma 1703 ure. Redne seje DZ so potekale 131 dni,
izredne seje pa 117 dni.
Letos pa je DZ RS zasedal še na dveh rednih sejah in šestih
izrednih, ki so skupaj trajale 13 dni. Do konca mandata
je sicer pričakovati še nekaj izrednih sej.
Po podatkih iz letnih poročil dela DZ RS, ki zajemajo
stanje od 22. junija 2018 do konca leta 2021, je DZ v tem
obdobju sprejel 323 zakonov, od tega 204 spremembe in
dopolnitve zakonov. Tistih, ki so na novo urejali določeno
problematiko, je bilo 69. Sprejeta pa je bila ena ustavna
sprememba, 46 je bilo ratifikacij in trije akti o notifikaciji.
Od tega je bilo na predlog vlade sprejetih 261 zakonov,
na predlog poslancev 47, na predlog državnega sveta 13,
na predlog volivcev pa dva. Po rednem postopku je bilo
sprejetih 109 zakonov, 76 po nujnem postopku, 88 po
skrajšanem postopku. Ostalo so ratifikacije, notifikacije
in sprememba ustave.
Sprejetih je bilo tudi 379 drugih aktov, na primer sklepov,
odlokov, proračunskih aktov, deklaracij, resolucij itd.
V letošnjem letu pa so poslanci sprejeli še več kot 20
zakonskih aktov. Poslanci sedanjega sklica so do konca
lanskega leta skupaj zastavili 6137 poslanskih vprašanj in
pobud. Na zahtevo državnega sveta so ponovno odločali
o 15 zakonih, od tega so jih nato sprejeli sedem. Delovalo
je sedem parlamentarnih preiskovalnih komisij.
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DZ RS je v aktualnem sklicu imenoval tri predsednike
DZ, in sicer Mateja Tonina, Dejana Židana in Igorja
Zorčiča. Slednjega je koalicija po njegovem izstopu iz
SMC in odhodu iz koalicije tudi dvakrat neuspešno
poskušala razrešiti s te funkcije.
Sicer pa sta tako Šarec kot tudi Janša v času svojega
mandatarstva uspešno prestala glasovanje o predlogu
ustavne obtožbe, Janša je uspešno prestal tudi glasovanje
o konstruktivni nezaupnici.

Vloženih je bilo 14 pobud oz. zahtev za referendum,
izveden je bil eden, in sicer referendum o vodah.
V mandatu 2014 - 2018 je bilo oblikovanih 11 različnih
poslanskih skupin: SDS, NSi, SMC (ob izteku mandata
Konkretno), SNS, DeSUS, LMŠ, SD, Levica, SAB, poslanska skupina poslancev narodnih skupnosti in poslanska
skupina nepovezanih poslancev.
Poslansko funkcijo je opravljalo 110 različnih poslancev,
od tega 31 žensk. Matično poslansko skupino je med
mandatom zamenjalo 11 poslancev, poslanca Darij Krajčič
(LMŠ) in Ljubo Žnidar (SDS) sta s funkcije odstopila,
predsednica SAB Alenka Bratušek pa je poslansko funkcijo
nastopila po smrti poslanca Franca Kramarja. Še nekaj
je bilo poslancev, ki so svoj sedež zapustili ob nastopu
druge, s poslanskim mandatom nezdružljive funkcije. Ob
koncu mandata delujejo trije nepovezani poslanci in ena
nepovezana poslanka.

V LETU 2022 VEČ KOT 241 MILIJONOV
EVROV ZA POPLAVNO VARNOST
Ministrstvo za okolje in prostor je V letu 2022 je za zagotavljanje poplavne varnosti namenilo 241,4 milijona
evrov sredstev, od tega 107,2 milijona evrov evropskih
sredstev. V letu 2022 je za celotno državo predvidenih 41
projektov, med največjimi sta tudi Protipoplavna ureditev
porečja Vipave I. faza - Vipava DRR in dokončna sanacija
zadrževalnika Vogršček.

Aktualni sklic je glasoval tudi o dveh vladah. Koalicijo
je v času vlade pod vodstvom Marjana Šarca (LMŠ)
sestavljalo 43 poslancev iz vrst LMŠ, SD, SMC, SAB
in DeSUS. Slovenija je tako dobila prvo manjšinsko koalicijo, ki je delovala ob podpori Levice in predstavnikov
narodnih skupnosti.
Medtem je vladno koalicijo v času tretje vlade Janeza
Janše (SDS) sprva sestavljalo 46 poslancev iz vrst SDS,
SMC, NSi in DeSUS, mandat pa po odhodu več poslancev SMC in DeSUS iz koalicijskih vrst zaključuje s
37 poslanci. Iz opozicije sicer vladno koalicijo pri večini
glasovanj še vedno podpirajo poslanci poslanske skupine
DeSUS, SNS in poslanca narodnih skupnosti.
Poslanci so v aktualnem sklicu v parlamentarni postopek
vložili 11 interpelacij o delu in odgovornosti posameznih
ministrov. V času Šarčeve vlade je interpelacijo uspešno
prestal obrambni minister Karel Erjavec. V Janševi vladi
pa so se v DZ uspešno zagovarjali gospodarski minister
Zdravko Počivalšek, minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, minister
za kulturo Vasko Simoniti, pravosodni minister Marjan
Dikaučič, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak,
dvakrat sta interpelacijo uspešno prestala notranji minister Aleš Hojs in ministrica za izobraževanje, znanost
in šport Simona Kustec. Ministrica za kmetijstvo
Aleksandra Pivec pa je odstopila, še preden bi DZ
odločal o interpelaciji ali predlogu za njeno razrešitev,
ki ga je vložil premier Janez Janša.

Sanacija pregrade Vogršček
V sklopu sanacije je izvedena tudi rekonstrukcija in
dograditev obstoječega odvzemnega mesta, tako da bo
omogočen odvzem vode za namakanje v štirih nivojih in
bo vedno zagotovljena najprimernejša temperatura vode
za namakanje. Sanirano bo tudi obstoječe prelivno polje
ter izvedena sanacija upravnega objekta.
Pogodbena vrednost del znaša skoraj 10 milijonov evrov, od
tega investitor Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija
RS za vode iz Sklada za vode zagotovil v višini okoli 6,2
milijona evrov. Izvajalci del po pogodbi so JV Kolektor
CPG d. o. o. kot vodilni partner, RGP d. o. o.(Velenje)
in RIKO d. o. o. (Lj) ter podizvajalci.
Poplavne ureditve reke Vipave
Namen ureditve reke Vipave v Vipavi je obnova obstoječe
vodne infrastrukture zaradi dotrajanosti in posledično
njene manjše funkcionalnosti. Zasledovani cilj je ponovna
vzpostavitev popolne funkcionalnosti obstoječe vodne infrastrukture in s tem zagotavljanje poplavne in erozijske
varnosti za jedrni del mesta Vipave. Glede na specifično
lokacijo se posebna pozornost posveča tudi estetski plati
sanacije.
Do zdaj se je izvedla obnova in utrditev obrežnih zavarovanj na območju izvirov reke Vipave. Na območju
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• Protipoplavna ureditev porečja Vipave I. faza - Vipava
DRR
• Poplavna varnost Drava-območje Meže z Mislinjo
• Poplavna varnost Drava-Ptujska Drava
• Poplavna varnost Drava - Dravinja s Polskavo
• Za Dravo - Natura 2000
• Natura Mura - Obnovitev mokrotnih habitatov ob
Muri
• Dokončna sanacija zadrževalnika Vogršček
• Izgradnja Suhega zadrževalnika Veliki potok

izvirov se je izvedlo tudi delno čiščenje naplavin iz struge. V
nadaljevanju je predvidena celovita obnova jezu na izvirih
Vipave. Predvidena je obnova in utrditev obrežnih zavarovanj v strugi Male Vipave. Predvidena je tudi odstranitev
naplavin iz struge Male Vipave in Vipave.
Izvedla se je tudi obnova in utrditev obrežnih zavarovanj
na zgornjem delu obravnavanega odseka (dolvodno od
mostu na Vojkovi cesti). V nadaljevanju je predvidena še
obnova in utrditev obrežnih zavarovanj na spodnjem delu
obravnavanega odseka (gorvodno od mostu na Goriški
cesti). Prav tako je predvidena ureditev stopničastih dostopov do struge na treh lokacijah.
V oktobru 2021 je bil v času te vlade odobren kohezijski
projekt Zmanjšanje poplavne ogroženosti Vipave - I. faza,
v skupni višini 7,82 milijona evrov (prispevek EU 6,617
milijona evrov), ki bo financiral protipoplavne ukrepe:
• v občini Vipava na pritoku Vipave, in sicer porečja
Bele,
• v občini Šempeter Vrtojba na porečju Vrtojbice in
• v občini Renče-Vogrsko v naselju Lukežiči,
• izvaja pa se tudi celovita hidrološko-hidravlična
študija, ki bo doprinesla napredek za vse občine ob
porečju Vipave.

Primerjava finančnih investicij v poplavno varnost
kaže, da je skupna realizacija za poplavno varnost
• v letu 2018 znašala: 661.368 evrov
• v letu 2019: 380.679 evrov
• v letu 2020: 46.413.829 evrov
• v letu 2021: 72.821.249 evrov
• v letu 2022 namenjenih 116.175.696 evrov, skupaj z
evropskimi sredstvi (107,2 milijona): 241,4 milijona
evrov.

PRENOS LASTNIŠTVA NAMAKALNEGA
SISTEMA Z DRŽAVE NA OBČINE

FINANČNE INVESTICIJE V POPLAVNO
VARNOST

Mestni svetniki v Novi Gorici so v mesecu marcu potrdili,
da lahko občina od MKGP in MOP prevzame namakalni
sistem iz zadrževalnika Vogršček. Svetniki se zavedajo, da
je namakalni sistem potreben prenove, zanjo pa naj bi po
leta 2018 sklenjenem dogovoru občine dobile denar od
države. Namakalni sistem bodo prevzeli skupaj z občinami
Ajdovščina, Renče Vogrsko, Šempeter Vrtojbo in Miren
Kostanjevico.
Lokalne skupnosti bi se lahko v naslednji finančni perspektivi prijavile na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev
za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, je na
seji svetnikom pojasnila vodja oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe Martina Remec Pečenko.
Obnova namakalnega sistema je nujna in smiselna glede
na klimatske spremembe, če želijo ohranjanje in nadaljnji
razvoj kmetijstva v tem delu Vipavske doline, je poudarila.
»Prenos lastniške pravice se izvede na način, da postanejo
občine solastnice tega sistema v deležih glede na delež
namakalne površine, ki je v posamezni občini. Obveza
za občine, ki izhaja iz pogodbe, je tudi, da do 1. januarja

V letu 2020 je bilo v okviru protipoplavnih ukrepov
izvedenih za 18,1 milijona evrov investicij, v letu 2021 pa
za 22,5 milijona evrov. V letu 2022 je načrtovana poraba
sredstev v višini 59,2 milijona evrov.
Za namen vzdrževanja vodotokov je bilo v letu 2020
porabljenih 28,2 milijona evrov sredstev, v letu 2021 50,3
milijona evrov v letu 2022 pa je za vzdrževanje vodotokov
predvidenih 56,9 milijona evrov.
Skupaj je tako za zagotavljanje poplavne varnosti v letu
2022 namenjenih 241,4 milijona evrov, od tega 107,2
milijona evrov evropskih sredstev.
V letu 2022 je za celotno območje Republike Slovenije
predvidenih 41 projektov, od katerih spodaj naštevamo
največje:
• Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice
• Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore
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2024, ko bo izveden prenos lastninske pravice iz države na
občine, ustanovijo gospodarsko javno službo za upravljanje
in vzdrževanje namakalnega sistema,« je povedala Remec
Pečenko.
V dogovoru z državo so se občine še zavezale, da bodo
z uporabniki namakalnega sistema podpisale pogodbe o
namakanju do datuma prevzema lastništva namakalnega
sistema.
Namakalni sistem se trenutno razteza v petih občinah,
največji del je s 313 hektari v Občini Renče-Vogrsko,
dobrih 213 hektarov je v občinah Miren-Kostanjevica in
Šempeter-Vrtojba, 203,5 hektarov pa v Mestni občini Nova
Gorica. V Občini Ajdovščina je trenutno 38,6 hektarov
površin, ki se lahko namakajo z namakalnim sistemom,
vendar pa ima ajdovska občina že svojega upravljavca
namakalnega sistema.

KO ŽUPANU PRENEHA FUNKCIJA
ZARADI NEZDRUŽLJIVOSTI
Ministrstvo za javno upravo je objavilo pojasnilo glede
postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi
nezdružljivosti. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS – 37. a
člen) določa, da županu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana, funkciji župana in
poslanca pa sta nezdružljivi, kar določa Zakon o poslancih
(10. člen).
Nadomestne volitve župana se opravijo, če županu poteče
mandat pred potekom mandatne dobe, kar je določeno
v Zakonu o lokalnih volitvah) (ZLV, 105. člen). 105 člen
ZLV je v tesni povezavi z določbo, ki ureja nadomestne
volitve članov občinskega sveta (31. člen), kjer je določeno,
da se volitev ne opravi, če je do poteka mandata manj kot
šest mesecev, razen če občinski svet ne odloči drugače.
Za boljše razumevanje teh okoliščin MJU pojasnjuje
postopek in naloge občinskih organov v okoliščinah, ko
županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti.
Mandat županu preneha z dnem, ko mu je bil potrjen
mandat poslanca. Župan o tem obvesti občinski svet.
Občinski svet se sestane na seji, poslovniški roki za sklic
(čas med poslanim vabilom in dnem zasedanja občinskega
sveta) so od občine do občine različni, med 7 in 15 dni,
za sklic izrednih sej je pa rok lahko tudi krajši. Občinski
svet ugotovi, da je županu prenehal mandat zaradi nastopa
funkcije poslanca. Zoper to odločitev je možna pritožba
(drugi odstavek 37.a člena ZLS), zato mora Občinska
volilna komisija pred sklicem seje in odločanjem o razpisu
nadomestnih volitev počakati, da mine pritožbeni rok (8
dni od odločitve občinskega sveta). Peti odstavek 37. a
člena ZLS določa, da se postopki za nadomestitev člana
občinskega sveta ali izvolitev novega župana lahko začno
po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena,
po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča.
Po svoji naravi so nadomestne volitve župana predčasne,
zato jih razpiše občinska volilna komisija najpozneje v
15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju
mandata (32. člen ZLV), opravijo pa se lahko najprej v
40 dneh od dneva razpisa volitev. V spodnjem scenariju
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so upoštevani minimalni roki, kadar jih zakon izrecno
določa, in ocenjeni roki, kadar zakon določa razpon. Tudi v
primeru upoštevanja najkrajših rokov bi bil dan glasovanja
nadomestnih volitev župana v juliju, v mesecu, ko bodo
že razpisane redne lokalne volitve.
V primeru, da pride do izvolitve sedanjih županov na
volitvah v državni zbor:
• 1. april - dan glasovanja za volitve poslancev v državni
zbor
• 2. maj - potrditev mandatov poslancev in prenehanje
mandata župana
• 3. maj - župan obvesti občinski svet o prenehanju
mandata
• 4. maj do 3. junij - seja občinskega sveta, na kateri
sprejme sklep, da je županu prenehal mandat
• 5. junij - seja Občinske volilne komisije, na kateri
razpiše nadomestne volitve župana
• 6. julij - dan glasovanja na nadomestnih volitvah za
župana (najprej 40 dni od dneva razpisa)
• julij - objava razpisa rednih lokalnih volitev
Zaradi navedenih rokov bo dan glasovanja (pri tem morebitni drugi krog ni upoštevan) že v času razpisa rednih
lokalnih volitev, kar bi pomenilo, da bi vzporedno tekla dva
volilna procesa za izvolitev istega organa. V skladu s prvim
odstavkom 27. člena ZLV namreč predsednik Državnega
zbora RS redne lokalne volitve razpiše v juliju.
V primeru, da občinski organi ne bi izvedli nadomestnih
volitev župana, drugi in peti odstavek 33. a člena ZLS
določata vodenje občine v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana. Takrat do nastopa novega župana funkcijo župana opravlja podžupan, če pa tega občina nima,
pa član občinskega sveta, ki ga določi župan, če pa ga ne
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
Navedeno pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu
preneha mandat zaradi nezdružljivosti, ni namenjeno dajanju usmeritev občinam. Odločitev o razpisu nadomestnih volitev je v pristojnosti občinskega sveta in občinske
volilne komisije, državni organi, vključno z Državno
volilno komisijo, nimajo pravne podlage za poseganje v
odločitve občinskih organov. Tudi Ministrstvo za javno
upravo pri lokalnih volitvah nima drugih pristojnosti,
razen da tolmači zakon.
Ključne določbe iz Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o
lokalni samoupravi in Zakona o poslancih so na voljo TU.

Ožja skupina državnih sekretarjev je 23. 12. 2021
obravnavala in potrdila osnutek nadgrajene Strategije
pametne specializacije, nato pa so lahko zainteresirani
deležniki in mnenjedajalci vse do konca dne 2. 2. 2022
pošiljali svoje predloge, vprašanja in mnenja glede omenjenega dokumenta.
Na ta način je javnost aktivno sodelovala pri oblikovanju
prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije.
Za vse prispevke se zahvaljujemo. Dokument je bil po
enomesečni javni objavi ustrezno nadgrajen z upoštevanjem
predlogov in pripomb iz javne objave in poslan na Evropsko
komisijo.
Tukaj je objavljena nova verzija S5, ki je bila 4.3.2022 poslana na Evropsko komisijo. Po prejemu pripomb Evropske
komisije bomo poslano verzijo smiselno nadgradili.
Osnutek slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5, marec 2022

POJASNILA URSZR V ZVEZI Z
UREDITVIJO ZAKLONIŠČ
Zaradi velikega števila povpraševanj v zvezi s pristojnostmi
na področju zaklonišč, je Uprava RS za zaščito in reševanje
objavila sledeča pojasnila.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur. l. RS, št. 51/2006) določa, da so zaklonišča namenjena
zaščiti ljudi pred vojnimi in drugimi nevarnostmi. Glede
na svojo trdnost so primerna tudi kot zasilno prebivališče
neposredno po potresu, ko se tla še niso umirila, zaklonišča
- depoji pa se uporabljajo za zaščito kulturne dediščine.
Zaklonišča se praviloma gradijo v sklopu objekta kot
dvonamenski objekti, vendar tako, da s tem ni zmanjšana
njihova zaščitna funkcija. Ob nevarnosti se morajo
zaklonišča v 24 urah pripraviti za njihov prvotni namen,
to je za zaklanjanje.
V skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
(Ur. l. RS, št. 57/96, 54/15) se v Sloveniji zaklonišča
gradijo v urbanih območjih z več kot 10.000 prebivalci.
Obveznost graditve je zavezujoča za zdravstvene, vzgojno
varstvene, redno izobraževalne ustanove, javne telekomunikacije, nacionalno televizijo in radio, javni potniški
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promet, pomembno energetsko industrijsko dejavnost
za potrebe obrambe in delovanje državnih organov. Za
vse preostale objekte v teh naseljih velja ojačitev stropne
konstrukcije nad kletjo. Zaklonišča kot depoje se gradi v
muzejih, galerijah in arhivih ter knjižnicah nacionalnega
pomena.Stopnja zaščite zaklonišč in zaklonilnikov se
zagotavlja z upoštevanjem zaščitnih lastnosti, velikosti in
časom možnega neprestanega bivanja v zaklonišču.
Zaščitne lastnosti zaklonišč in zaklonilnikov se določajo
z njihovo odpornostjo proti mehanskim, radiacijskim,
toplotnim ter kemičnim in biološkim učinkom. Zaščitne
lastnosti zaklonišč se izražajo z velikostjo nadtlaka.
Zaklonišča in zaklonilnike delimo na:
• Zaklonišča osnovne zaščite, ki zagotavljajo zaščito
pred vsemi naštetimi učinki ter funkcionalno zgrajeni
prostori za sedemdnevno nepretrgano bivanje do 300
ljudi, po potrebi tudi za več oseb. Zaklonišča osnovne
zaščite se gradijo v mestih in drugih ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih javni zdravstveni
službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu kulturne
dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televiziji in radiu, upravljanju železniškega, pomorskega
in zračnega prometa ter v pomembnih energetskih in
industrijskih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale
dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito.
• Zaklonišča dopolnilne zaščite zagotavljajo zaščito pred
ruševinami in funkcionalno opremljene prostore za
24-urno nepretrgano bivanje največ 50 ljudi.
• Zaklonilniki morajo vzdržati težo ruševin objekta
in so primerni za 12-urno bivanje največ 50 ljudi.
Zaklonilniki so lahko kletni ali rovni in so namenjeni
zaščiti pred mehanskimi in toplotnimi učinki. Kletni
zaklonilniki so preurejeni kletni ali drugi primerni
prostori v objektih. Zgrajeni morajo biti iz trdnega
in obstojnega materiala. V objektih, kjer se primerni
prostori preuredijo v zaklonilnike, je treba zapreti oz.
zatesniti nepotrebne odprtine ter utrditi strope in
stene.
• Rovni zaklonilniki so na odprtem prostoru zunaj objektov, kjer niso izpostavljeni ruševinam. So praviloma
pokriti oziroma zaprti, lahko pa so tudi odprti. Za
izdelavo konstrukcije se uporabljajo leseni elementi,
jekleni nosilni in spojni elementi ter montažni armiranobetonski elementi.
Vsa zaklonišča v Sloveniji, ki so bila zgrajena pred uveljavitvijo zakona (pred letom 2006), so razvrščena v zaklonišča

za zaklanjanje prebivalstva do 24 ur (zaklonišče dopolnilne
zaščite) in morajo imeti najmanj predpisana zapiralna
sredstva, filtroventilacijske naprave ter elektroinštalacije
za njihov pogon in osvetljevanje prostorov.
Evidenco zaklonišč, na podlagi 9. člena Uredbe o gradnji
in vzdrževanju zaklonišč, vodijo občine. Evidenca vsebuje
podatke o zaporedni številki, vrsto zaklonišča s številom
mest, naslov, lastnika ter datum opravljenega zadnjega
pregleda zaklonišča.
Skladno z 10. členom Uredbe o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč, se morajo zaklonišča redno vzdrževati. Za
vzdrževanje in njihovo smotrno uporabo so odgovorni lastniki, ki morajo pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča
od pooblaščene organizacije za tehnično kontrolo zaklonišč
vsakih deset let.
Skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za
zaklonišča in zaklonilnike, mora potrdilo o primernosti
zaklonišča lastnik pridobiti od pooblaščene organizacije
za tehnični in kontrolni preizkus ter izdajanje potrdil o
primernosti zaklonišč. Upravljavec oziroma lastnik morata
imeti knjigo vzdrževanja, v katero vpisujeta podatke o lastniku in upravljavcu zaklonišča, o vzdrževanju, kontrolnih
preizkusih, opravljenih inšpekcijah in ukrepih ob ugotovljenih pomanjkljivostih. Na podlagi kontrolnega preizkusa
se za zaklonišče izda potrdilo o primernosti. Kontrolni
preizkus, ki ga opravi pooblaščena organizacija, se opravi
za zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite vsakih deset let.
Na podlagi 12. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju
zaklonišč in 142. člena Pravilnika o tehničnih normativih
za zaklonišča in zaklonilnike nadzor nad izvajanjem Uredbe
in Pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. NACIONALNI NATEČAJ ZA
NAJUSPEŠNEJŠO PODEŽELSKO
SKUPNOST POD SLOGANOM
»GRADIMO MOSTOVE«
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki mu je
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo
koordinacijo postopka izbora, poziva podeželske skupnosti
(vas, skupino vasi, občino, skupino občin, itd.), da se
pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti za leto
2022 pod sloganom »Gradimo mostove«.
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Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in
obnovo vasi (ARGE), katere članica je tudi Slovenija,
vsaki dve leti razpisuje natečaj za evropsko nagrado
za razvoj podeželja in na tej podlagi Slovenija objavi
nacionalni natečaj.
Skupnost izbrana na nacionalnem natečaju pa bo državo
zastopala na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado
za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022.
Na prvem nacionalnem natečaju je zmagala Občina Brda,
Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi
(ARGE) pa je njihove »Lokalne odgovore na globalne
izzive« nagradila z zlato plaketo za celosten in trajnosten
razvoj podeželja na vrhunski ravni.

Formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ustrezno ne
dopolnijo v zahtevanem roku, se kot nepopolna zavržejo.
Trenutno so formalno popolne vloge v začetni fazi vsebinskih pregledov. Odločitve o dodelitvi razpoložljivih
sredstev vlagateljem sledijo po ocenjevanju vlog. Vloge,
ki bodo skladne z zahtevami javnega razpisa, bodo
razvrščene po vrstnem redu prispetja popolnih vlog, do
porabe razpoložljivih sredstev posameznega javnega razpisa, odprtega do 31. 12. 2023.
MOP pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z javnima
razpisoma objavlja na spletnem mestu, in sicer za:
• Javni razpis »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja
odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od
2.000 PE«

Rok za prijave je 15. april 2022.
Več informacij je na voljo TU.

• Javni razpis: »Investicije v vodovodne sisteme, ki
oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)
Med MOP in Evropsko komisijo pa še vedno potekajo
usklajevanja glede implementiranja Načrta za okrevanje in
odpornost v prostor, saj je predpogoj za učinkovito črpanje
sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov načrta odvisen od
reformne rešitve ter dobro pripravljene in vodene naložbe.

INFORMACIJE O IZVAJANJU JAVNIH
RAZPISOV ZA SISTEM ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE IN
VODOVODNE SISTEME
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na svoji spletni
strani objavilo aktualne informacije v zvezi z izvajanjem
javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne
vode in vodovodne sisteme. Razpisa sta odprta do 31.
12. 2023.
MOP na podlagi Uredbe Evropske Unije o mehanizmu za
okrevanje in odpornost izvaja dva javna razpisa, in sicer:
1. Javni razpis »Investicije v vodovodne sisteme, ki
oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)

USMERITVE DELOVANJA OBČIN ZA
POMOČ BEGUNCEM IZ UKRAJINE
OZIROMA ZA UKRAJINO
Spodnja priporočila so operacionalizirani načrt delovanja
občin (in občinskih služb) za organizacijo humanitarne
pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih
državah.
Usmeritve se navezujejo na dopis Uprave RS za zaščito
in reševanje št. 843-21/2022-4 – DGZR z dne 2.3.2022.

2. Javni razpis »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja
odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od
2.000 PE« (C1 K3 IH)

1. Operativna in logistična organizacija
zbiranja humanitarne pomoči:
1.1. Organizator zbiranja: predlagamo, da občina ali
občinska uprava oz. zaposleni na področju zaščite in
reševanja (če obstajajo) centralno koordinirajo vse dogodke
(predlagamo, da se delo deli na odgovornega za logistično
pomoč zbirnim lokacijam, odgovornega za zbiranje informacij, prevzemanje klicev občanov in organizacij, ki
želijo pomagati, odgovornega za organizacijo popolnitve
kadrovskih potreb na zbirnih centrih ali za pomoč v morebitnih nastanitvenih centrih (z večanjem potreb se lahko
ustroj odziva na dogodke razširi, občine naj predvidijo

MOP je do drugega odpiranja vlog za vodovodni sistem
prejel skupno 25 vlog, od katerih je bilo na odpiranju vlog
6 formalno popolnih, pri ostalih vlogah pa so bili vlagatelji
pozvani k dopolnitvam vlog.
Do drugega odpiranja vlog za področje odvajanja in
čiščenja odpadnih voda pa je bilo prejetih skupno 43
vlog, od tega je bila 1 vloga nepravilno označena, pri
7 vlogah je bilo na odpiranju vlog ugotovljeno, da so
formalno popolne, pri ostalih vlogah pa so bili vlagatelji
pozvani k dopolnitvam vlog.
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možnost aktivacije načrtov zaščite in reševanja za boljši
in racionalnejši odziv), predlagamo, da je občina osrednji
organizator vseh aktivnosti, ker bo tako lažje obvladovala
dogodke.
1.2. Lokacija zbiranja: občine naj določijo centralno
lokacijo (dovolj veliko), kjer se bo zbirala vsa pomoč
zaradi lažjega nadaljnjega razdeljevanja materialnih sredstev
(predlog: skladišče Rdečega križa ali Karitasa ali skladišče
Civilne zaščite (če obstaja), več zbirnih mest lahko povzroči
dodatno delo, več logističnih premikov, težjo sledljivost
nabora in količine materialnih sredstev.
1.3. Urnik zbiranja: občine, skupaj z humanitarnimi organizacijami (RK, Karitas, Slovenska filantropija, razni klubi,
društva, NVO itd.) naj definirajo točen urnik zbiranja
materialnih sredstev, da se loči od drugih aktivnosti dotične
humanitarne organizacije.
1.4. Logistična oz. transportna pomoč: občina, v sodelovanju z društvi (tudi gasilskimi) ali posamezniki naj predvidi transportna sredstva za premike materialnih sredstev,
zagotovi naj zadostno število oseb, ki bodo odgovorne za
pomoč pri transportu.
1.5. Komunikacijski kanali: predvideti, tudi na nivoju
lokalne skupnosti, eno centralno telefonsko številko, na
katero se lahko občani obrnejo po informacije (sicer se
jih lahko usmeri na vladni klicni center 080 41 42 (od
08.00 do 18.00) ter na elektronski naslov: info.ukrajina@
gov.si, kar se tudi centralno objavi, predvideti možnost
oglaševanja oz. dajanja verodostojnih informacij na socialnih omrežjih, ki jih ima občina (Civilna zaščita, občinska
uprava, Območno združenje RK in druga, ki so na voljo).

• odeje,
• spalne vreče.
Med begunci so tudi otroci različnih starosti. Pri zbiranju
oblačil je le-ta treba sortirati po starostnih skupinah (npr.
0 - 3, 4 - 6, 7 - 10 itd.). Prosimo vas, da so podarjeni
izdelki ob dostavi na zbirno mesto Rdečega križa Logatec
že sortirani, saj si vsi skupaj želimo, da do uporabnikov
pridejo v najkrajšem možnem času. Oblačila naj bodo čista
in ustrezno zložena. Redno bo organiziran tudi konvoj
humanitarne pomoči neposredno za vojno območje v
Ukrajini. RK (ali .....) pa v ta namen (po enakem urniku)
zbira:
• sanitetni material (najbolj zaželen) - povoji, gaze,
komprese, rute itd,
• hrana z dolgim rokom trajanja (konzerve itd.) – ne
zbiramo hitro pokvarljive hrane,
• rjuhe,
• brisače,
• higienske potrebščine za večkratno uporabo,
• odeje,
• spalne vreče.

3. Način opremljanja humanitarne pomoči
Humanitarna pomoč za v tujino se zbira v skladiščih
regijskih izpostav URSZR. Občine naj stopijo v kontakt
z vodjo izpostave, da se dogovorijo za dan dostave materialnih sredstev. Materialna sredstva morajo biti odpremljena
na euro paletah (1200 x 800 mm) in opremljena s popisnimi listi (paketi na paleti morajo prav tako imeti popisni
list, zato je že v centralni enoti treba organizirati zbiranje na
nivoju občine, da je pomoč prešteta, sortirana in označena
že na začetku, sicer bo kasneje dodatno delo in zmeda).

2. Primer (informativno) informacije za
javnosti v zvezi z zbiranjem materialnih
sredstev:
2.1. Primer obvestila za objavo
Begunci nastanjeni v NC imajo preskrbljeno prenočišče, hrano in zdravstveno oskrbo,
potrebujejo pa še:
• rjuhe,
• brisače,
• plenice (za različne starostne skupine),
• higienske potrebščine, potrebščine za večkratno uporabo (ščetke, brivniki, zobne paste, ženski vložki ipd.),
• igrače,

4. Vrste sklopov humanirane pomoči:
• Hygienic products and first aid kits - higienski
pripomočki,
• First aid material - kompleti prve pomoči, material
za prvo pomoč,
• Food – prehrana,
• Firefighting Equipment - gasilska reševalna oprema
(cevi, elektro agregati, črpalke ipd),
• Firefighting personal protection equipment - osebna
reševalna oprema (gasilske čelade, rokavice, škornji).
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Občine naj se medsebojno dogovarjajo za logistično
pomoč, če same nimajo kapacitet, a se vseeno želijo
vključiti v izvajanje humanitarnih aktivnosti.
Občine naj se redno poslužujejo strokovne pomoči zaposlenih na njihovih izpostavah za zaščito in reševanje.

Na MGRT na podlagi zgoraj navedenega in kljub dejstvu,
da nastanitvene zmogljivosti urada, ki jih je določila Vlada
RS za osebe iz Ukrajine, (še) niso polno zasedene, pripravljajo spremembo veljavne zakonodaje, na podlagi katere bi
bili begunci in razseljene osebe oproščeni plačila turistične
takse, če bodo prenočevali v nastanitvenem obratu.
Celoten dopis je na voljo TU.

OBVESTILO OBČINAM GLEDE PLAČILA
TURISTIČNE TAKSE ZA OSEBE IZ
UKRAJINE

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV ZAČASNE
ZAŠČITE ZA RAZSELJENE OSEBE IZ
UKRAJINE

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(v nadaljevanju: MGRT) smo prejeli pojasnila v zvezi
s plačevanjem turistične in promocijske takse oseb iz
Ukrajine.
Na MGRT so namreč s strani občin prejeli veliko vprašanj
na to temo, zato so pripravili pojasnilo. V njem so zapisali,
da za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v integracijski hiši
ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, ki jih določi
Vlada RS v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (v
nadaljevanju: ZMZ-1), ne velja obveznost plačila turistične
takse (in posledično tudi ne plačila promocijske takse)
na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v
nadaljevanju: ZSRT-1).
Turistična taksa je na podlagi četrte alineje 2. člena ZSRT-1
pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot
nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na
voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem
koriščenju ne zaračunajo posebej.
Za osebe iz Ukrajine, ki prenočujejo v nastanitvenem
obratu, ki ga Vlada RS ni določila kot nastanitveno
zmogljivost na podlagi ZMZ-1 pa se uporablja ZSRT1. V prvem odstavku 16. člena ZSRT-1 je določeno,
da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani
Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu – in to hkrati s plačilom storitev
za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni
brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1
ne določa drugače (drugi odstavek 16. člena ZSRT-1).
Četrti odstavek 18. člena ZSRT-1 določa, da občina
lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka
tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno
oproščene plačila turistične takse. Po trenutno veljavni
zakonodaji je občinam dana diskrecijska pravica, da same
določijo katere osebe bodo dodatno izvzete iz obveznosti
plačila turistične takse na njihovem območju (poleg že
določenih izjem v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1).

Zaradi kriznih razmer v Ukrajini je Svet Evropske unije 4.
marca 2022 sprejel odločitev o aktiviranju začasne zaščite
razseljenih oseb v Evropski uniji, ki omogoča takojšnjo
in začasno zaščito osebam, ki so 24. februarja 2022 ali
pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih
oboroženih sil.
Vlada Republike Slovenije je skladno s to odločitvijo 9.
marca 2022 sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za
razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji, ki je
začel veljati 10. marca 2022.
Z uveljavitvijo sklepa se je začel uporabljati Zakon o
začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO), ki ureja uvedbo,
trajanje in prenehanje začasne zaščite razseljenih oseb,
pogoje in postopke za pridobitev in prenehanje začasne
zaščite ter pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v
Republiki Sloveniji.
Z 10. marcem 2022 se tako v Republiki Sloveniji uvede
začasna zaščita za osebe, ki so 24. februarja 2022 ali
pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih
oboroženih sil, ki se je začela na navedeni datum.
Do začasne zaščite so upravičene naslednje kategorije
oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022:
• državljani Ukrajine,
• osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki
niso državljani Ukrajine in so bili v Ukrajini upravičeni
do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite,
• družinski člani oseb iz prve in druge alineje tega
odstavka,
• osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki
niso državljani Ukrajine in so v Ukrajini prebivali na
podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter
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se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na
varen in trajen način.
Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite ob vstopu v
Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki
Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, izpolni vlogo za
začasno zaščito pri policiji in predloži vsa dokazila, ki jih
ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju
začasne zaščite. Policija vlogo in morebitna dokazila brez
odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere bo
prosilec za začasno zaščito nastanjen.
Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopi
v Republiko Slovenijo, brez odlašanja, najkasneje pa v
treh dneh po vstopu v Republiko Slovenijo pri policiji,
na območju katere je nastanjena, ali pri upravni enoti, na
območju katere je nastanjena, izpolni vlogo za začasno
zaščito in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in
so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite.
Enako velja za osebo, ki se že nahaja v Republiki
Sloveniji, le da vlogo vloži v času zakonitega bivanja. Če
je vloga v teh dveh primerih vložena pri policiji, jo slednja
brez odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere
je prosilec za začasno zaščito nastanjen.
Osebe so v postopkih za priznanje začasne zaščite oproščene
plačevanja taks.
Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne
zaščite, kot je določeno v ZZZRO. Upravna enota izda
prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, izkaznico, ki
velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki
Sloveniji. Izkaznica osebe z začasno zaščito velja, dokler traja
začasna zaščita. Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima
skladno z ZZZRO poleg pravice do začasnega prebivanja v
Republiki Sloveniji tudi pravico do nastanitve in prehrane
v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno
nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči ali žepnine, združevanja družine, brezplačne
pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter
do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.
Razloge za prenehanje in odvzem začasne zaščite določa
6. člen ZZZRO. Skladno s sklepom vlade pa je določeno
trajanje začasne zaščite eno leto od uveljavitve sklepa
in se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.

Podrobnejše informacije o pomoči, ki jo Republika
Slovenija nudi beguncem iz Ukrajine, so objavljene na
Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine.

SPREJETI VSI PODZAKONSKI AKTI
NA PODLAGI ZAKONA O KATASTRU
NEPREMIČNIN
Zakon o katastru nepremičnin - ZKN se prične uporabljati
4. 4. 2022. Sprejetih je bilo vseh deset podzakonskih aktov,
ki jih predvideva ZKN. Zadnji, to je Pravilnik o vodenju
podatkov katastra nepremičnin, je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 41 z dne 23. 3. 2022.
ZKN določa, da je kataster nepremičnin temeljna evidenca
podatkov o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih
parcel, stavb in delov stavb, ki izkazujejo dejansko stanje
nepremičnin.
Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin
podrobneje določa način vodenja podatkov katastra
nepremičnin, podrobnejše podatke o parcelah, stavbah
in delih stavb, način izkazovanja parcelne številke, številke
stavb in delov stavb, pravila za izdelavo elaboratov, vrste
elaboratov, spremembe podatkov na zahtevo brez elaborata,
bonitete zemljišč, dejansko rabo zemljišč in vzdrževanje
poteka mej občin z mejami parcel.
Priloge pravilniku so obrazci za izdelavo elaboratov, razni
šifranti in druga metodološka pravila, ki omogočajo izdelavo elaboratov za vpis podatkov v kataster nepremičnin.

NOVOSTI DOHODNINSKE
ZAKONODAJE
V veljavo je stopil Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki
se začnejo od vključno 1. januarja 2022.
Finančna uprava v prvem delu pojasnil podala informacije
o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2Z, v drugem delu
pa davčnim zavezancem podaja usmeritve in pojasnila, ki
se nanašajo na postopke, v katerih lahko uveljavljajo svoje
pravice iz novele ZDoh-2Z.

Po prenehanju začasne zaščite se za osebe, ki so takšno
zaščito imele, glede zapustitve Republike Slovenije uporabljajo določbe Zakona o tujcih.
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13 AKTUALNI JAVNI RAZPISI 14 EU NOVICE
V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne
obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti
občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski
turizem – do 4. 4. 2022
2. Javni razpis na področju romske skupnosti v RS za
leto 2022 - do 25.4.2022
3. Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022 - rok 30.
4. 2022
4. Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na
področju nesnovne kulturne dediščine 2022 - do 3.
5. 2022
5. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023
(JOB_2021) - do porabe sredstev oz. najkasneje do
10. 5. 2022
6. 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
7. 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
8. Posojila za financiranje projektov celovite energetske
prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz.
najkasneje do 31. 12. 2023

EK S PREDLOGI ZA OMILITEV
POSLEDIC VISOKIH CEN ENERGENTOV
Evropska komisija je 23. 3. 2022 predstavila ukrepe za
soočanje z naraščajočimi cenami energije. Med njimi je
zakonodajni predlog, v skladu s katerim bi morala biti
skladišča plina do novembra 80-odstotno napolnjena.
Predstavila je tudi več možnosti ukrepov za omilitev posledic visokih cen energentov.
Zakonodajni predlog glede podzemnih skladišč plina
predvideva, da bi morala biti ta do 1. novembra 2022
80-odstotno napolnjena, v prihodnjih letih pa 90-odstotno. Predlog predvideva tudi vmesne zahteve od februarja
do oktobra.
Bruselj predlaga tudi novo obvezno certificiranje vseh operaterjev skladiščnih sistemov, s čimer želi zmanjšati tveganje
zunanjega vpliva na kritično skladiščno infrastrukturo.
Komisija je poleg tega po besedah podpredsednika pripravljena vzpostaviti delovno skupino in skupno pogajalsko
ekipo z državami članicami za skupen nakup energentov
na ravni EU.
Bruselj je sicer predstavil tudi možnosti kratkoročnih
ukrepov za omilitev posledic visokih cen energentov ter
njihove prednosti in slabosti. Ukrepe je mogoče razdeliti v
dve skupini, in sicer finančne kompenzacije in regulatorne
ukrepe.
Finančne kompenzacije na področju trgovine na drobno
vključujejo znižanje davkov in okvir za začasno državno
pomoč, na področju trgovine na debelo pa zgornjo mejo
za cene energije. Med regulatornimi ukrepi je fiksna cena
električnih generatorjev.

PRVO LETNO POROČILO O IZVAJANJU
MEHANIZMA ZA OKREVANJE IN
ODPORNOST

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

Evropska komisija je v začetku marca sprejela prvo letno
poročilo o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta NextGenerationEU.
Poročilo kaže, da je bil dosežen velik napredek, in potrjuje,
da se mehanizem dobro izvaja. V poročilu so podrobno

10. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
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opisani številni primeri naložb in reform iz doslej 22 sprejetih načrtov za okrevanje in odpornost, ki se financirajo
v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za
konkretne ukrepe, ki prispevajo k šestim stebrom politike, opredeljenim v uredbi o mehanizmu za okrevanje
in odpornost, vključno z zelenim prehodom in digitalno
preobrazbo. Poročilo tako zagotavlja pomemben vpogled
v doslej najobsežnejše in najučinkovitejše ukrepe, ki se po
zaslugi mehanizma izvajajo po vsej Evropski uniji.
Napredek pri izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost
je mogoče spremljati v preglednici kazalnikov okrevanja
in odpornosti, tj. na spletnem portalu, ki ga je decembra
2021 vzpostavila Komisija.

Z načrtom REPowerEU naj bi diverzificirali oskrbo s plinom ter pospešili uvajanje obnovljivih plinov za ogrevanje
in proizvodnjo električne energije. S tem bi lahko že precej
pred koncem leta za dve tretjini zmanjšali potrebe EU po
ruskem plinu.
Več informacij je na voljo TU.

KOHEZIJSKI UKREPI ZA BEGUNCE V
EVROPI CARE
Evropska komisija je sprejela predlog za kohezijske ukrepe
za begunce v Evropi (CARE), da bi državam članicam
in regijam omogočila dodatno financiranje in prožnost
v okviru kohezijske politike za obdobje 2014–2020 pri
zagotavljanju nujne pomoči beguncem.
Instrument CARE med drugim uvaja spremembe za
zmanjšanje pritiska na nacionalne proračune, zlasti zaradi
posledic pandemije. Predvideva tudi več prožnosti pri uporabi sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS) za ukrepe
za podporo ljudem, ki bežijo iz Ukrajine. Države EU
lahko za financiranje ukrepov za pomoč ljudem na begu
pred vojno zaprosijo tudi retroaktivno. Po novem bodo
upravni postopki poročanja za ESSR in ESS pospešeni
in poenostavljeni. Države lahko spremenijo nekatere dele
svojih operativnih programov brez sklepa Komisije, prav
tako pa lahko načrtujejo ali reprogramirajo približno 10
milijard evrov iz pomoči pri okrevanju za kohezijo in
območja Evrope iz leta 2022 (REACT-EU).
Več informacij je na voljo TU.

SMERNICE ZA FISKALNO POLITIKO ZA
LETO 2023
Evropska komisija je predstavila smernice za fiskalno
politiko za leto 2023. V sporočilu opisuje ključna načela,
ki jih bo uporabila pri oceni programov za stabilnost in
konvergenčnih programov držav članic. Predstavila je tudi
stanje pregleda ekonomskega upravljanja. Sporočilo je
objavila v kontekstu neizzvane in neupravičene invazije na
Ukrajino. Ta razvoj dogodkov negativno vpliva na obete
za rast in povečuje tveganja.
Komisija izpostavlja potrebo po močnejši koordinaciji
ekonomskih in fiskalnih politik ter prilagajanju fiskalnih
politik na hitro spreminjajoče se okoliščine. Komisija
poziva države članice, da smernice upoštevajo v svojih
programih za stabilnost in konvergenčnih programih.
Več informacij je na voljo TU.

OSNUTEK NAČRTA ZA ODPRAVO
ODVISNOSTI EVROPE OD RUSKIH
FOSILNIH GORIV

225 REFORMNIH PROJEKTOV V
DRŽAVAH EU ZA IZBOLJŠANJE
NJIHOVE ODPORNOSTI TER ZA NOVA
DELOVNA MESTA IN RAST

Evropska komisija je v luči ruske invazije na Ukrajino
predstavila osnutek načrta za odpravo odvisnosti Evrope
od ruskih fosilnih goriv precej pred letom 2030, začenši
s plinom.
Ta načrt določa več ukrepov za odziv na rastoče cene
energije v Evropi in dopolnitev zalog plina za naslednjo
zimo. Evropa se že več mesecev sooča z rastočimi cenami
energije, sedanja negotovost glede oskrbe pa ta problem
še zaostruje.

Evropska komisija je odobrila 225 reformnih projektov v
državah EU za izboljšanje njihove odpornosti ter za nova
delovna mesta in rast.
Podpora bo namenjena načrtovanju in izvajanju reform za
oblikovanje sodobnih in odpornih javnih uprav, strategij za
trajnostno rast in odpornih gospodarstev. Mnogi reformni
projekti so vključeni v nacionalne načrte za okrevanje in
odpornost.
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POVEČANJE PREDHODNEGA
FINANCIRANJA REACT-EU

V okviru instrumenta za tehnično podporo so za reforme držav članic v letu 2022 na voljo sredstva v skupni
višini 116,8 milijona evrov. Gre za prožen instrument, ki
zagotavlja posebej prilagojeno strokovno znanje in ga je
mogoče na zahtevo držav članic hitro prilagoditi njihovim
trenutnim potrebam.
Več informacij je na voljo TU.

Evropska komisija je v podporo državam članicam pri
sprejemu in pomoči beguncem iz Ukrajine za 3,4 milijarde evrov povečala skupno predhodno financiranje iz
pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope
(REACT-EU).
Predhodno financiranje iz tranše REACT-EU za leto
2021 se bo za vse države članice povečalo z 11 % na 15
%, za najbolj obremenjene države članice pa na 45 %.
Takojšnji dotok likvidnih sredstev bo skupaj s prožnostjo
kohezijskega ukrepa za begunce v Evropi (CARE) pospešil
dostop držav EU do sredstev za infrastrukturo, nastanitev,
opremo ter storitve na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva in otroškega varstva. Predlagane spremembe
morata potrditi še Evropski parlament in Svet EU.
Več informacij je na voljo TU.

IZBOLJŠANJE VZAJEMNEGA DOSTOPA
DO MEDNARODNEGA JAVNEGA
NAROČANJA
Evropska unija je sprejela ukrepe za izboljšanje vzajemnega
dostopa do mednarodnega javnega naročanja.
Dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o
instrumentu za mednarodno javno naročanje bo izboljšal
možnosti za podjetja EU v zvezi z dostopom do trgov javnih naročil. EU bo lahko v primeru domnevnih omejitev
za podjetja EU na trgih javnih naročil v tretjih državah
sprožila preiskave in okrepila posvetovanja z zadevnimi
organi. Tujim podjetjem iz držav, ki omejujejo dostop
evropskim podjetjem, pa bo lahko omejila dostop do trga
javnih naročil EU.
Trg javnih naročil EU je med največjimi in najbolj dostopnimi na svetu. Vendar na trgih številnih pomembnih
trgovinskih partnerjev EU veljajo omejitve, ki diskriminirajo podjetja EU, na primer v gradbeništvu, energetiki
in farmaciji ter sektorju javnega prevoza in medicinskih
pripomočkov.
Več informacij je na voljo TU.

EK SPREJELA ZAČASNI OKVIR ZA
KRIZNO POMOČ
Evropska komisija je sprejela začasni okvir za krizno
pomoč, ki državam članicam omogoča, da za podporo
gospodarstvu v kontekstu ruske invazije na Ukrajino uporabijo prožnost, predvideno v pravilih o državni pomoči.
Začasni okvir za krizno pomoč omogoča omejene zneske
pomoči za podjetja v nekaterih sektorjih, likvidnostno
podporo v obliki državnih poroštev in subvencioniranje
posojil ter pomoč za nadomestilo visokih cen energije.
Sprejeta shema, ki bo veljala vsaj do konca leta, dopolnjuje širok nabor možnosti, ki jih imajo države članice za
oblikovanje ukrepov v skladu z obstoječimi pravili EU o
državni pomoči.
Več informacij je na voljo TU.

JAVNA PLATFORMA KOHESIO
Evropska komisija je ob začetku 8. kohezijskega foruma,
vzpostavila javno platformo Kohesio, ki združuje vse
informacije o 1,5 milijona projektih v vseh 27 državah
članicah, ki se od leta 2014 financirajo iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega
sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS).
S tem je Komisija prvič vzpostavila tako celovito platformo
za podatke o projektih, ki je na voljo v vseh jezikih EU, in
jo naredila dostopno za vse. Za njeno vzpostavitev je bilo
potrebno tesno sodelovanje z organi upravljanja v različnih
državah članicah ali regijah, saj kohezijske projekte upravljajo nacionalni in regionalni organi.
Več informacij je na voljo TU.

NOVA PRAVILA ZA EVROPSKO
DIGITALNO COVIDNO POTRDILO
Evropska komisija je sprejela nova pravila za evropsko
digitalno covidno potrdilo, po katerih veljavnost potrdila
za mladoletne osebe ne bo več omejena na 270 dni od
primarne serije cepljenja.
V skladu s sprejetimi pravili bodo covidna potrdila za
polnoletne osebe ostala veljavna 270 dni, medtem ko mladoletnim osebam za podaljšanje veljavnosti potrdila ne bo
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treba prejeti poživitvenega odmerka. Ta je po priporočilu
Evropske agencije za zdravila za osebe, starejše od 12 let,
sicer dovoljen, vendar ga vse države članice za mladoletnike
ne uporabljajo.
Države članice morajo uvesti tehnične prilagoditve za
danes sprejeto izjemo do 6. aprila 2022.
Več informacij je na voljo TU.
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