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UVOD

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo za vas pripravili četrto številko elektronskega glasila Mesečni utrip v letu 2022.
24. 4. 2022 so potekale prve od treh letošnjih volitev – državnozborske volitve. Vsem izvoljenim poslankam in poslancem
iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo. Vsekakor pa se nadejamo dobrega sodelovanja tako s strankami vladne
koalicije, kot tudi strankami opozicije.
Na združenju smo bili v mesecu aprilu zelo aktivni pri oblikovanju pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo na
pristojna ministrstva posredovali kar sedem dopisov s pripombami, in sicer največ na Ministrstvo za okolje in prostor.
Slednjemu smo med drugim posredovali dopis s prošnjo za čimprejšnje posredovanje jasnih navodil oz. usmeritev kako
naj občine, v prehodnem obdobju, t.j. do izvedene transformacije namenske rabe na ZKN, postopajo in pravilno
izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč.
Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali tudi pripombe na predlog Pravilnika o lokacijski informaciji, na osnutek
Uredbe o dopolnitvi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda in na predlog Uredbe o razvrščanju objektov. Pri
slednjih pripombah smo opozorili na neustrezna pravila postavitve reklamnih panojev, na nerazumljivo določbo manjše
rekonstrukcije in na klasifikacije objektov iz Priloge 1.
Od 11. 4. 2022 do 29. 4. 2022 pa poteka tudi dopisna Skupščina Združenja občin Slovenije, na kateri županje in
župani občin članic sprejemajo Poročilo o delu Združenja občin Slovenije za leto 2021 in Program dela Združenja
občin Slovenije za leto 2022.
Aprila smo za predstavnike občin in druge zainteresirane javnosti izvedli tri izobraževanja, za mesec maj in junij pa
imamo predvidenih kar osem izobraževanj, in sicer:
• Spremembe ZUREP-3 za občine – 5. 5. 2022
• Pravilen obračun plač funkcionarjem in ostalim zaposlenim v JS – 10. 5. 2022
• Nomotehnika v teoriji in praksi – 19. 5. 2022
• Pravna ureditev javnih zavodov s pregledom ugotovitev v revizijskem poročilu Računskega sodišča – 24. 5. 2022
• Predstavitev Zakona o dolgotrajni oskrbi – 26. 5. 2022
• Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov – 31. 5. 2022
• Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in vpliv na dohodnin v letu 2022 – 9. 6. 2022
• Postopki zaposlovanja v lokalni skupnosti z izvedbo zaposlitvenega razgovora – 15. 6. 2022
Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj in s tem še dodatno nadgradite vaša znanja,
Prav tako pa so vse aktualne informacije sproti objavljene na spletnih straneh združenja, zato vas vabimo, da jih redno
spremljate.
V tajništvu združenja pa smo vam vedno na voljo za vsa vprašanje na telefonski številki 01/230 63 32 ali na elektronskem
naslovu info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.
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ZAKONODAJA,
OBJAVLJENA V
URADNEM LISTU RS

• Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
50/2022
• Uredba o varovanju tajnih podatkov,

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT.
46/2022

• Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije,

• Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o
določitvi cen določenih naftnih derivatov

• Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter.

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
47/2022

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT.
51/2022

• Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih
registra nepremičnin

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

• Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede
skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami
glede dostopnosti ter o metodologiji spremljanja
skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT.
52/2022

• Uredba o izračunu višine povračila dela stroškov
občinam zaradi povečanega nadzora državne meje

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
dokumentaciji v vrtcih

• Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih
let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno
osebo, izplačane za leto 2021

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju večstanovanjskih stavb

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT.
48/2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
53/2022

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-2-UPB18)

• Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in
urejanju hrupa v okolju

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

• Pravilnik o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti
do dolgotrajne oskrbe
• Pravilnik o kadrovskih pogojih, usposabljanju in
superviziji v dolgotrajni oskrbi

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
49/2022

• Pravilnik o metodologiji opravljanja nadzora pri
izvajalcih dolgotrajne oskrbe in vodenju evidenc
opravljenih nadzorov

• Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030
(ReNPIO22–30)

• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o objavah pogodb s področja javnega naročanja,
koncesij in javno-zasebnih partnerstev

• Resolucija o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30)
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OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
54/2022
• Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa
(ZUJPP)

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

• Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji
v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27)

PREDLOG UREDBE O RAZREŠITVI
NASPROTJA JAVNIH INTERESOV

• Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM)

Predlog Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov je
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Ta je pripravljen
na podlagi 20. člena Zakona o urejanju prostora, ki določa
razrešitev nasprotja interesov in nalaga vladi, da področje
podrobneje opredeli.
Uredba določa:
• merila za vrednotenje vplivov na gospodarstvo, družbo
in okolje pri odločanju o razrešitvi nasprotja javnih
interesov,
• postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih
interesov.
Uredba določa, da se odločanje o razrešitvi nasprotja javnih
interesov se lahko izvede v postopku priprave prostorskega
akta:
• državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu:
DPN),
• uredbe o najustreznejši varianti,
• občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu:
OPN),
• občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN),
• akcijskega programa za izvajanje Strategije,
• regionalnega prostorskega plana ali
• občinskega prostorskega plana.
Določa pa se tudi uporaba pri tudi pri podrobnejšem prostorskem načrtovanju in dovoljevanju, ki se izvaja v okviru
združenega postopka ali delnega združenega postopka pri
državnem prostorskem načrtovanju.
Uredba v 5. členu določa, da se pobuda za uvedbo postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov vloži,
če pripravljavec prostorskega akta po prejemu negativnega
mnenja državnega nosilca urejanja prostora oceni, da je
nastalo strokovno nerešljivo nasprotje javnih interesov, tako
da ni mogoče nadaljevati postopka priprave prostorskega

• Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela
(ZUTD-G)
• Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
rudarstvu (ZRud-1D)
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
55/2022
• Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
56/2022
• Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju
za starševsko varstvo in zavarovanju za primer
brezposelnosti
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o arheoloških raziskavah
• Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju
za glasbene šole
• Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o šolskem koledarju
za osnovne šole
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akta brez določitve izjeme od določenih varstvenih ali
razvojnih ciljev. Ta se lahko vloži v treh fazah, in sicer:
• v fazi predloga prostorskega akta,
• v fazi študije variant, če se ta izdela pri državnem
prostorskem načrtovanju, ali
• v fazi priprave dokumentacije, če gre za združen
postopek ali delni združen postopek pri državnem
prostorskem načrtovanju in pobuda ni bila vložena
v fazi študije variant.
Uredba določa, da se pobuda najprej vloži pri ministrstvu,
pristojnemu za prostor. Ta preveri izpolnjevanje pogojev za
njeno obravnavo, nato jo javno objavi in pridobi mnenja
ter pripravi gradivo za obravnavo pobude na vladi. Uredba
tudi določa, da se pobudi predloži elaborat interesov. Za
pripravo tega pa je odgovoren pripravljavec prostorskega
akta, v primeru državnega prostorskega načrtovanja pa
pobudnik priprave prostorskega akta.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 5. 5. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

lahko za eno občino ali območje več občin, lahko pa tudi
za manjše teritorialne enote.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 5. 5. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA
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

PREDLOG UREDBE O SMERNICAH
NOSILCEV PROSTORA
Predlog Uredbe o smernicah nosilcev prostora je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Uredba določa
vsebino, obliko in način priprave smernic, ki jih izdajo
državni in lokalni nosilci urejanja prostora.
Vsebina smernic:
• opis zahtev, ki se nanašajo na načrtovanje prostorskih
ureditev,
• določanje namenske rabe prostora,
• določanje prostorskih izvedbenih pogojev.
Oblika smernice je opredeljena v Prilogi 1 in v je v treba
v treh sklopih vnesti osnovne podatke o smernicah in
nosilcu urejanja prostora, zahteve nosilca urejanja prostora
pri pripravi prostorskega izvedbenega akta in podatke o
nosilcu urejanja prostora.
Uredba določa tudi način priprave smernic, in sicer posebej
za državne nosilce urejanja prostora in posebej za lokalne
nosilce urejanja prostora.
Smernice, ki jih sprejmejo lokalni nosilci urejanja prostora,
postanejo del državnega prostorskega reda. Pripravijo se
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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
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,

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
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
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• 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.

• osmega odstavka 43. člena (pridobivanje mnenj);
• osmega odstavka 142. člena (legalizacija objektov,
splošno).
Obrazcev je zaradi novih določb glede manjše rekonstrukcije, pridobivanja mnenj in legalizacije več. Obstoječi
obrazci so posodobljeni glede na nove izraze v GZ-1.
Ker so obrazci napoved e-graditve je v Pravilniku izrecna
določba, da je vsebina in oblika obrazcev obvezna, razen v
delu, kjer obrazci dopuščajo možnost dodajanja ali brisanja
posameznih rubrik.
• Obrazci oz. priloge k Pravilniku so sledeče:
1. Naslovna stran projektne dokumentacije
2. Izjava projektanta, izvajalca ali nadzornika
3. Naslovna stran načrta
4. Izjava projektanta in vodje projektiranja v DGD
5. Izjava projektanta in vodje projektiranja

PREDLOG PRAVILNIKA O
DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH PRI
GRADITVI OBJEKTOV

6. Izjava izvajalca pregleda pri neuporabi priporočene
metode v PZI
7. Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog
Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi
objektov (v nadaljevanju: Pravilnik), kateri določa:
• vsebino in obliko obrazcev zahtev, izjav, prijav, sklepov
in odločb pri poslovanju in e-graditvi;
• vsebino in obliko dokumentacije za zahtevne, manj
zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporabljajo za
posamezne vrste objektov;
• vsebine in oblike mnenja ter vsebino in obliko dokumentacije za legalizacijo;
• vsebino in obliko mnenja in potrdila pri izvedbi
manjše rekonstrukcije;
Pravna podlaga za pripravo in sprejem Pravilnika je
Gradbeni zakon (v nadaljevanju (GZ-1), ki v prvem
odstavku 152. člena določa, da mora pristojni minister
v šestih mesecih po uveljavitvi GZ-1 izdati podzakonske
predpise iz:
• šestega odstavka 4. člena (začasni objekti);
• tretjega odstavka 7. člena (pogoji za izvedbo manjše
rekonstrukcije);
• šestega odstavka 11. člena (poslovanje in eGraditev);
• desetega odstavka 39. člena (projektna in druga
dokumentacija);

8. Izjava projektanta in vodje projekta v PZO
9. Izjava projektanta in vodje projektiranja ter nadzornika in vodje nadzora v PID
10.Mnenje pooblaščenega strokovnjaka pri manjši
rekonstrukciji
11.Izjava pooblaščenega strokovnjaka pri nujni
rekonstrukciji
12.Kazalo vsebine projekta
13.Splošni podatki o gradnji
14.Naslov vsebine DZO
15.Vsebine izvajalca v DZO
16.Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt – list 1
17.Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt – list 2
18.Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
za nezahtevni objekt – list 3
19.Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
za spremembo namembnosti – list 1
20.Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja
za spremembo namembnosti – list 2
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21.Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

49.Zahteva za dovoljenje za objekt daljšega obstoja brez
gradbenega dovoljenja

22.Zahteva za izdajo mnenja

50.Zahteva za izdajo UD za obstoječi objekt daljšega
obstoja z GD

23.Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih
manjših odstopanj z izdanim mnenjem in predpisi

51.Izjava pooblaščenega strokovnjaka ob zahtevi za
izdajo UD za objekt daljšega obstoja z GD

24.Mnenje pristojnega mnenjedajalca
25.Mnenje glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj z izdanim mnenjem in s predpisi iz svoje
pristojnosti

52.Zahteva za izdajo odločbe o pridobljenem UD za
enostanovanjsko stavbo
53.Zahteva za izdajo odločbe o pridobljenem gradbenem in uporabnem dovoljenju

26.Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
27.Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

54.Izmenjevalni format za uvoz gabarita stavbe
55.Shema ureditve in označitve osnovnih map (direktorijev) elektronske oblike projektne dokumentacije

28.Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 19. 5. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

29.Zahteva za spremembo gradbenega dovoljenja
30.Prijava pripravljalnih del
31.Prijava začetka gradnje
32.Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe

PREDLOG NAČRTA UPRAVLJANJA
VODA ZA VODNO OBMOČJE DONAVE
33.Prijava spremembe investitorstva
ZA OBDOBJE 2022-25027 IN PREDLOG
34.Prijava poskusnega obratovanja
NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA
35.Zahteva za izdaja uporabnega dovoljenja
VODNO OBMOČJE JADRANSKEGA
36.Izjava nadzornika in vodje nadzora ob vlogi za izdajo
MORJA ZA OBDOBJE 2022-2027
UD za spremembo namembnosti
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,

37.Izjava nadzornika in vodje nadzora ob vlogi za izdajo
UD za enostanovanjsko stavbo
38.Izjava nadzornika in vodje nadzora ob vlogi za izdajo
UD za enostanovanjsko stavbo brez dokončanega
ovoja
39.Izjava projektanta, izvajalca ali nadzornika
40.Dopolnitev vloge
41.Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge
42.Odločba o poskusnem obratovanju
43.Zahteva za podaljšanje poskusnega obratovanja
44.Odločba o podaljšanju poskusnega obratovanja
45.Uporabno dovoljenje
46.Zahteva za izdajo odločbe o legalizaciji
47.Izjava projektanta in pooblaščenega strokovnjaka v
dokumentaciji za legalizacijo
48.Splošni podatki o objektu legalizacije
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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.

DOGODKI ZDRUŽENJA

OBLIKOVNA (NE)USKLAJENOST IN
OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE
ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI
Letošnje leto je volilno leto, čaka nas troje volitev in da
ne bo prihajalo do zadreg smo za lokalne skupnosti, 5. 4.
2022, organizirali in izpeljali seminar, kjer so udeleženci
izvedeli vse o državnih simbolih, kje, kdaj in kako jih uporabljamo, da ob bližajočih volitvah in državnem prazniku
in seveda vseh ostalih dogodkih ne bomo v zadregi.
Ker pa se na občinah večkrat pojavijo tudi dvomi in
vprašanja, kako pripravit zastave ob raznih sestankih
in proslavah, je naš operativni zastavoslovec, Stanislav
Jesenovec, na seminarju predstavil prepotrebno oblikovno
in namensko usklajenost in uporabo zastav občin in v
občinah v Sloveniji.
Zastave občin so nastajale v različnih obdobjih obstoja
Slovenije, po različnih vzorcih ter pod različnimi vplivi.
Zato ugotavlja, da le-te še vedno niso po razmerju ter
namembnosti usklajene z najpomembnejšo zastavo v naši
državi, zastavo Republike Slovenije ter njeno predhodnico
slovensko narodno zastavo. Izpostavil je možne načine samostojnega nameščanja občinskih zastav ter pravila, ko so
le te izobešene z drugimi več ali manj vrednimi zastavami
v prostorih ali na prostem.
Na posvetu je predavatelj namenil precejšen del tudi na
pravilno izhodišče za oblikovanje, opremo ter pravilen
izgled zastav ob uporabi. Predavanje je bilo podprto s preko
150 izvirnimi posnetki in primeri, kjer so si udeleženci
lahko ogledali dobre in slabe postavitve. Hkrati pa so
udeleženci prejeli tudi komentar in nasvet za konkretne
uporabe zastav in simbolov na njihovih občinah.
In kot bi rekel gospod Jesenovec: »Naj zastava plapola,
ponosno in svobodno.«

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

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU
OSEBNIH PODATKOV ZA
RAČUNOVODJE
Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je v uporabi že od 25. 5. 2018. Prinesla nam je kar nekaj novosti in sprememb, med drugim glede pravice do pozabe,
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posameznikovega soglasja k obdelavi osebnih podatkov, registra zbirk in katalogov, dolžnosti imenovanja
pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, obveznosti
obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov, sankcij.
Za občine članice Združenja občin Slovenije je namestnik
Informacijske pooblaščenje, mag. Andrej Tomšič predstavil in obnovil glavna splošne določbe, glavna načela in
seveda tudi kako jih izvajamo v praksi, pomembne uvodne
določbe, kako obdelujemo posebne vrste osebnih podatkov, kako informiramo posameznike o obdelavi osebnih
podatkov- katere informacije jim je potrebno podati,
kakšne so pravice posameznikov, na katere se nanašajo
osebni podatki, omejitve obdelave, pravica do ugovora.
Podrobno so bile podane informacije o »katalogih«, o
varnosti obdelave podatkov, o imenovanju pooblaščene
osebe za varstvo podatkov, o nalogah te osebe ter seveda
je bilo pri vse razlagah tudi podano kako vse zadeve
izvajamo v praksi. Posebej so se dotaknili tudi aktualne
teme o varstvu podatkov pri delu od doma in pošiljanju
osebnih podatkov po e-pošti. Udeleženci so prejeli tudi
odgovore na njihova vprašanja ter odšli bogatejši za kar
nekaj uporabnega znanja.

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA
O LOKACIJSKI INFORMACIJI
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in
prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o
lokacijski informaciji, ki je bil 2. 3. 2022 objavljen na
spletnem portalu eDemokracija.
Med drugim smo opozorili, na dileme občin ob predpostavki, da bo posameznik potreboval lokacijsko
informacijo za promet z nepremičninami. Temu bo
npr. izdana le lokacijska informacija z namensko rabo.
Postavi pa se vprašanje, kako bo notar nadalje ravnal –
ali bo občino za vsako parcelo posebej vprašal, če je v
predkupni pravici ter ali jo uveljavljajo. Menimo, da bi
to predstavljalo dodatno delovno obremenitev zaposlenih
na občinskih upravah, kar pa predstavlja tudi finančno
obremenitev.
Prav tako se zastavlja vprašanje kako bodo stranke seznanjene ali obstaja kakšna prepoved prometa? Menimo, da
bi bilo smiselno, da bi imela vsaka lokacijska informacija
vse vsebine kot jih določa tretja točka Priloge 1, izbirni
bi bili le prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, in še
to samo v primeru, če ti ne bi bili dostopni na spletu.
Občine so prepričane, da bi morala imeti lokacijska
informacija že v osnovi predpisane obvezne vsebine in
poleg namenske rabe vsaj še podatek o prostorskem aktu,
predkupni pravici ter začasnih ukrepih – se pravi osnovni
podatki o parceli, ki so pomembni pri postopku prometa
nepremičnin.
Prav tako smo podali oceno, da bi bila potrebna tudi
uskladitev oz. sodelovanje z notarsko zbornico in
zemljiško knjigo.
Celoten dopis je na voljo TU.

RAZLASTITEV
22.4.2022 smo v sodelovanju s prof. dr. Mihom Juhartom
organizirali spletno izobraževanje z naslovom »Razlastitev«,
kjer je bil predstavljen institut razlastitve, ki v praksi še
vedno povzroča veliko težav in nejasnosti.
V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na
nepremičnini lahko v javno korist odvzame ali omeji proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki
jih določa zakon.
Na seminarju je predavatelj razumljivo predstavil osnove
pravne ureditve razlastitve, lastninske pravice in omejitve
določitev predkupne pravice iz Zakon o urejanju prostora
(ZUreP), z udeleženci so predelali tudi postopek s predkupno pravico in namen razlastitve.
V nadaljevanju so ponovili, kdo so stranke v razlastitvenem
postopku in kako poteka sam razlastitveni postopek ter
sklep o uvedbi postopka in pa kašne so pravne posledice.
V drugem delu predavanja pa so pogledali razlastitveno
odločbo, potek prenosa lastninske pravice in izročitev lastnine, odškodnine in druge pravice. Na koncu so udeleženci
prejeli še odgovore in nasvete na vprašanja.

PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA
O PRIJAVI NEZGODE IN POŠKODBE PRI
DELU
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino
socialne zadeve in enake možnosti posredovalo pripombe
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PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE
O DOPOLNITVI UREDBE O EMISIJI
SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO
KANALIZACIJO

k predlogu Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri
delu, kateri je bil 23. 3. 2022 objavljen na spletnem portalu
eDemokracija.
Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo poenostavitve,
ki jih Pravilnik predvideva na področju izpolnjevanja in
oddaje potrebnih obrazcev v primeru poškodb oz. nezgod
pri delu.
6. člen Pravilnika določa »pot obrazca« in v njegovem
četrtem odstavku, da se v primeru, »če poškodovanec nima
osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, zdravstveni del obrazca ne izpolni.« Prosili smo
za pojasnilo zakaj se ta del obrazca ne izpolni.
Prav tako pa smo opozorili še na eno dejstvo. Namreč v
Republiki Sloveniji je ogromno število državljanov brez
osebnega zdravnika in imajo stalno prebivališče Republiki
Sloveniji, zato bi bilo treba poročanje podatkov v Pravilniku
določiti tudi za njih.

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o dopolnitvi
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo, ki je bila 28. 3. 2022
objavljen na spletnem portalu eDemokracija.
2. člen predloga novele Uredbe spreminja 5. člen sedaj
veljavne uredbe, ki določa mejne vrednosti parametrov
onesnaženosti. Dodaja se nov, deveti odstavek, kateri pa
je po naši oceni preveč ohlapen, saj ni opredeljeno na
kakšen način se bo določila mejna vrednost. Prav tako
ni opredeljeno ali se bo to izračunalo ali pa bo odvisno
od presoje posameznega pripravljavca okoljevarstvenega
dovoljenja.
Zato smo predlagali, da se natančno navede način določitve
mejne vrednosti in izračun le-te.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O
VARSTVENIH OBMOČJIH DEDIŠČINE
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo
posredovalo pripombe k predlogu Uredbe o varstvenih
območjih dediščine, ki je bila 28. 3. 2022 objavljena na
spletnem portalu eDemokracija.
Predlagali smo, da se Uredba dopolni s postopkom razglasitve varstvenih območji dediščine, v katerega je treba
nujno vključiti občino, in sicer v fazi določitve samega
območja, velikosti območja, kot tudi podaje soglasja h
končni odločitvi ter končnem informiranju vpisa v Register
kulturne dediščine. Namreč občine do sedaj niso bile
udeležene v fazah razglasitve varstvenih območji, kar je
za seboj prineslo veliko težav. Ta območja so včasih zajeta
v prevelikem obsegu, oziroma so določena v času, ko
imajo občine že pripravljene načrte, prijave na razpise ali
investicije v teku. Takšna razglasitev pa predstavlja dodatno
oviro, včasih pa je tudi razlog, da propadejo že začeti načrti
ali razpisi.
Če bi bile občine vključene v postopke razglasitev varstvenih območij že v času določitve območja, bi se lahko z
ZVKDS pravočasno opravili pogovori in našle ustrezne
rešitve.

ZAPROSILO ZA PRIPRAVO NAVODIL
ZA PRAVILNO IZDAJO POTRDIL O
NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ
Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in
prostor naslovilo dopis s prošnjo za čimprejšnje posredovanje jasnih navodil oz. usmeritev kako naj občine,
v prehodnem obdobju, t.j. do izvedene transformacije
namenske rabe na ZKN, postopajo in pravilno izdajo
potrdila o namenski rabi zemljišč.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA OSNUTEK UREDBE
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
UREDBE O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI
KOPALNIH VODA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na osnutek Uredbe o dopolnitvi
uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, ki je bila
28. 3. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.
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Ministrstvu smo posredovali pripombe k Prilogi 1 –
Seznam kopalnih vod. Predlagali smo, da se iz seznama
ne briše Kopalno območje Kolpa, Sodevci ter da se novo
predvideno “Kopalno območje Kolpa, Prelesje’’ spremeni
nazaj v obstoječe, in sicer v Kopalno območje Kolpa,
Prelesje – Kot.
Celoten dopis je na voljo TU.

VPRAŠANJA OBČIN

OBJAVA RAZPISA PRED SPREJETJEM
PRORAČUNA
Vprašanje:
»Ali lahko občina, objavi razpis (in prejete vloge tudi točkovno
ovrednoti) še pred sprejetjem proračuna za tekoče leto. Namreč,
naša občina je proračun sprejela šele 25. 3. 2022. Do tega dne
smo bili v začasnem financiranju. Zanima me, ali bi lahko
razpis, kljub začasnemu financiranju objavili ter prejete vloge
točkovali npr. že v mesecu januarju.  Je dovoljena samo objava
razpisa ali tudi nadaljnji koraki? Ali je po vašem mnenju
kljub vsemu bolje počakati na sprejetje proračuna.«

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O
RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o razvrščanju
objektov, ki je bila 14. 3. 2022 objavljena na spletnem
portalu eDemokracija.
Šesti odstavek 3. člena določa, da se »za posamezno stavbo
se šteje tudi nadstrešnica, ki se dotika drugih stavb največ z
dveh strani«. Prosili smo za pojasnilo ali to pomeni, da se
bo ta lahko dotikala tudi več nadstrešnic, pa se zaradi tega
ne bo razvrstila v višjo vrsto zahtevnosti.
Med drugim pa smo opozorili tudi na neustrezna merila za
postavitev objektov za oglaševanje in informacijske panoje,
saj t.i splošna merila za te objekte ne veljajo, kot tudi ne
za npr. ekološki otok in spominska obeležja in urbano opremo. To pomeni, da je njihova velikost lahko neomejena,
pa se bodo lahko vseeno gradili kot enostavni objekti za
katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

Odgovor:
Občine večinoma izvedejo razpis po sprejetju proračuna,
saj se tako izognejo številnim tveganjem (v procesnem
in materialnem smislu) zaradi morebitne nezagotovitve
kasnejšega prevzema obveznosti. Vendar pa 2. člen, enajsta alinea Zakona o javnih financah omogočata izvedbo
vseh postopkov brez sprejetega proračuna razen prevzema
konkretne finančne obveznosti.
Občina lahko tako razpis izvede le za obdobje začasnega
financiranja in do višine sredstev, ki so za ta namen
določena z odlokom o začasnem financiranju občine. Ob
sprejetju proračuna mora občina v relevantni proračunski
postavki upoštevati sredstva, ki jih je v obdobju začasnega
financiranja že razdelila, in sredstva, ki jih bo še razdelila
do konca tekočega leta. Občina ima tudi v času začasnega
financiranja možnost izvesti javni razpis in skleniti pogodbo z izbrano nevladno organizacijo, a le za obdobje
začasnega financiranja, za iste programe oziroma postavke,
kot so bili določeni v preteklem proračunu, in le do višine
sredstev, ki je za ta namen določena z odlokom o začasnem
financiranju. Tudi v obdobju začasnega financiranja mora
občina slediti predpisanemu postopku za dodelitev sredstev, torej izpeljati popoln razpisni postopek.
V nasprotju s splošnim prepričanjem to, da proračun še ni
bil sprejet, ni ovira za pravočasno izvedbo javnega razpisa.
Celoten proces razpisa lahko namreč izvedemo tudi brez
proračuna, in sicer vse do izdaje sklepa o sofinanciranju.
Zakon omogoča celo, da izdamo sklepe o dodelitvi sredstev, ki vsebujejo število točk – ne pa tudi zneska dodeljenih
sredstev, ki ga lahko določimo po sprejetju proračuna – in
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4. pogodb v breme postavk namenskih sredstev finančnih
mehanizmov in pripadajočih postavk slovenske udeležbe;
5. tekočih transferov, razen tekočih transferov v tujino;
6. obveznosti iz naslova povračil sredstev med neposrednimi uporabniki;
7. obveznosti diplomatskih predstavništev in konzulatov
Republike Slovenije v tujini, če je takšna poslovna praksa
sprejemne države;
8. prispevkov za humanitarno pomoč prizadetim državam
ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah velikih razsežnosti;
9. obveznosti, povezanih z migranti;
10. zbirnega računa Slovenske izvozne in razvojne banke,
d. d., ki ga ta izstavi za plačilo obračunanega nadomestila
bankam;
11. povezana s servisiranjem javnega dolga in upravljanja z denarnimi sredstvi, vključno z likvidnostnim
zadolževanjem in poroštvi;
12. obveznosti iz 33. člena tega zakona;
13. obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenije.
(4) Minister lahko določi krajši plačilni rok tudi, kadar je
to potrebno za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega
razpolaganja s proračunskimi sredstvi, da se tako prepreči
gospodarska škoda, ki bi nastala, če se plačilo ne bi izvršilo
v krajših rokih.
(5) Plačilo investicijskih transferov občinam, pogodbenim
subjektom na področju zaščite, reševanja in pomoči po
73., 74. in 75. členu Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVNDN) in 8. členu Zakona o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo,
23/19 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZGas)
(v nadaljnjem besedilu: pogodbeni subjekt) in posrednim
uporabnikom se izvrši en dan pred dnevom plačila občine,
pogodbenega subjekta ali posrednega proračunskega uporabnika izvajalcu, če občina, pogodbeni subjekt ali posredni
proračunski uporabnik predloži popolno dokumentacijo
za izplačilo iz proračuna 25 dni pred dnevom plačila
izvajalcu. Če je nesporen le posamezni del predložene
dokumentacije, se izplačilo izvrši v nespornem delu, razlika
pa po prejemu popolne dokumentacije.
(6) Plačilo za ukrep »podpora lokalnemu razvoju«, ki
ga v skladu z Uredbo 1303/2013/EU vodi skupnost v
okviru finančne perspektive 2014–2020, se lahko izvede

tudi obravnavamo pritožbe nanje. A čeprav tudi za izvedbo pritožbenega postopka pred sprejetjem proračuna
ni nobene izrecne ovire, se je morda vendarle smiselno
ustaviti pri sklepu o sofinanciranju in pritožbo omogočiti
šele po sprejetju proračuna, saj s tem damo prijaviteljem
možnost, da se pritožijo tudi na dodeljen znesek, ki bo
znan šele takrat.

PLAČILNI ROKI
Vprašanje:
»Zanima me glede plačilnega roka našemu d.o.o., ki je v 100
% lasti Občine? Poslali so nam račun za stroške upravljanja
in želijo, da se jim račun plača takoj. Ali je to možno, ali
moramo upoštevati 30 dnevni plačilni rok?«
Odgovor:
Plačilni rok je praviloma 30 dni, razen:
32. člen
(plačilni roki v breme državnega proračuna in
občinskih proračunov)
(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so
plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna
predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je
plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne
uporabnike pa največ 30 dni.
(2) Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine,
ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok za izplačila, o katerih
se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, in če drugi zakon določa, da se nakazilo na račun
stranke šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno, začne
teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen
za sprejem odločitve v upravnem postopku. Če zadnji
dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan
oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot
plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik
oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena so plačilni roki
lahko krajši za plačila:
1. plač, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov
zaposlenih pri neposrednih in posrednih uporabnikih;
2. pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb
in poravnav;
3. pogodb v breme postavk namenskih sredstev EU in
postavk slovenske udeležbe;
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en dan pred dnevom plačila vodilnega partnerja izvajalcu,
če vodilni partner predloži popolno dokumentacijo za
izplačilo iz proračuna 25 dni pred dnevom plačila izvajalcu.
(7) Pri izplačilu drugih stroškov dela (podjemne pogodbe,
avtorske pogodbe in druga obdavčljiva izplačila) je plačilni
rok od 20 do največ 45 dni.
(8) Določbe tega člena, razen petega odstavka, veljajo tudi
za plačila v breme občinskih proračunov, razen če se občina
v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke, ker doseže nižjo
pogodbeno ceno.
(9) Ne glede na določbe tega člena je lahko z mednarodno
pogodbo oziroma mednarodnim nepogodbenim aktom
dogovorjen plačilni rok do 90 dni.
(10) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za občine rok
za vračilo sredstev kohezijske politike na podlagi izrečenega
finančnega popravka največ 90 dni. »

SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

120. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 120. redni seji, ki je potekala 1. 4. 2022,
med drugim izdala Uredbo o prenehanju uporabe
Uredbe o podatkih registra nepremičnin, Uredbo o
izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi
povečanega nadzora državne meje, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter izdala Uredbo o
dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih
derivatov. Vlada RS je tudi sprejela Program odprave
posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s
poplavami 18. julija 2021, Akcijski načrt za leti 2022 in
2023 (AN22‒23) za izvajanje Resolucije o nacionalnem
programu duševnega zdravja 2018‒2028 (ReNPDZ
18‒28) ter novo poslovno politiko Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Vlada RS je odločila o
prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v
letošnjem državnem proračunu, sprejela Mnenje o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni
program za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014 – 2020. Vlada RS je podprla predlog
novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in
novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
ter potrdila celovito zaključno poročilo o posebnem
vladnem projektu Predsedovanje Republike Slovenije
Svetu Evropske unije 2021.

Uredba o izračunu višine povračila dela
stroškov občinam zaradi povečanega
nadzora državne meje
Z Zakonom o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje
(ZNDM-2) je bila vzpostavljena pravna podlaga za delno
povrnitev stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo,
nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. ZNDM2 določa, da vlada podrobneje določi merila, kriterije in
metodologijo za izračun višine povračila dela stroškov ter
način uveljavljanja povračila stroškov.
Finančne posledice so trenutno ocenjene na okoli pet
milijonov evrov letno. Za naslednja proračunska leta se
bodo sredstva načrtovala ob pripravi proračunov.
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Program odprave posledic neposredne
škode na stvareh zaradi neurij s poplavami
18. julija 2021
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč
je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program
odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s
poplavami 18. julija 2021.
Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v letu 2022 v okviru
sredstev proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije
ter v nadaljevanju iz integralnega proračuna in skladov na
Ministrstvu za okolje in prostor.
V letu 2022 je predvideno 5.400.000,00 evrov. Namen
in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za
normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev
oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride
v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi
izvajali.

predsedujoče Svetu Evropske Unije. Poročilo vključuje
pregled porabe finančnih sredstev za izvedbo predsedovanja. Njegov namen je tudi evidentiranje podatkov in
načina izvedbe posameznih nalog v podporo načrtovanju
in izvedbi prihodnjega predsedovanja Svetu EU oz. podobnih zahtevnih multilateralnih dogodkov.
Iz poročila je razvidno, da so bile predvidene naloge v
kontekstu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije
kljub omejitvam v povezavi s pandemijo in soočanju z
nepredvidljivimi situacijami opravljene zelo uspešno.
Celoten povzetek 120. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

121. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 121. redni seji, ki je potekala 7. 4. 2022,
med drugim sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in izdala
Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno
napravo na veter, Uredbo o določitvi nalog kontaktne
točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
ter Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Vlada RS je
izdala tudi Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 in sprejela
Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12.
julija 2004 za izvedbo v letu 2022 ter Poročilo o uvedbi
začasne zaščite. Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih
programov 2022 - 2025 Proračuna Republike Slovenije
uvrstila projekt Zagotavljanje najnujnejših prostorskih
pogoje in opreme za razvoj ljubiteljske, nevladne in
mladinske kulturne dejavnosti v obdobju 2022 - 2027.
Prav tak pa je Vlada RS sprejela stališče do predloga
Evropske komisije “CARE”.

Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 za
izvajanje Resolucije o nacionalnem
programu duševnega zdravja
Akcijski načrt opredeljuje cilje za povečanje dostopnosti
do storitev za duševno zdravje, nadgradnjo in širitev
mreže izvajalcev na primarni zdravstveni ravni ter krepitev
specialističnih storitev na sekundarni in terciarni zdravstveni ravni.
AN22‒23 določa aktivnosti, s katerimi bo zagotovljena
podpora duševnega zdravja celotne populacije, še posebej
pa bo pozornost namenjena duševnemu zdravju otrok in
mladostnikov od 14. do 25. leta. Cilj akcijskega načrta je
prav tako približati storitve promocije, preventive in obravnave na področju duševnega zdravja na primarni ravni in
izboljšati njihovo dostopnost in kakovost. Strateški cilji dokumenta so tudi spodbujanje in krepitev medsektorskega
sodelovanje služb na področju duševnega zdravja in boljši
razvoj specialističnih storitev v psihiatričnih bolnišnicah.

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za
proizvodno napravo na veter
Predmetna uredba podrobneje določa pravila za odmero
in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno
napravo na veter. Zavezanec za plačilo nadomestila je
proizvajalec električne energije. Upravičenec do prejema
nadomestila pa je občina, v kateri se nahaja proizvodna
naprava na veter. Osnova za nadomestilo je ocenjeni celoletni prihodek zavezanca za plačilo nadomestila, ki izvira iz
proizvodnje električne energije iz vetrne energije njegovih
posameznih proizvodnih naprav. Navedeno nadomestilo
je letna obveznost zavezanca za plačilo nadomestila, ki se
zavezancu za plačilo nadomestila odmeri za preteklo leto po
triodstotni stopnji od vrednosti osnove, in sicer z odločbo,

Zaključno poročilo o predsedovanju
Republike Slovenije Svetu Evropske unije
2021
Poročilo zajema predstavitev opravljenih nalog in dosežkov
po posameznih področjih izvedbe predsedovanja, ki jih je
predvidela projektna naloga. V poročilu in pripadajočih
prilogah so podrobneje predstavljeni vsebinski dosežki
predsedovanja, kot tudi pregled vseh izvedenih dogodkov, nalog in storitev, ki jih je Slovenija izvedla v vlogi
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Poročilo o uvedbi začasne zaščite
Zaradi kriznih razmer v Ukrajini je Svet EU 4. marca 2022
sprejel odločitev o aktiviranju začasne zaščite razseljenih
oseb v EU. Ta 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 9. marca 2022 sprejela Sklep
o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine,
z uveljavitvijo sklepa pa se je začel uporabljati Zakon o
začasni zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO).

ki jo izda ministrstvo, pristojno za energijo, po uradni
dolžnosti na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in na
podlagi podatkov, ki jih je zavezanec za plačilo nadomestila
dolžan posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo.

Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Kontaktna točka bo brezplačno in neodvisno opravljala
naloge usmerjanja, informiranja in pomoči vlagatelju v
projekt OVE, vse od trenutka vložitve zahteve do izdaje
dokončne odločitve, vendar pa ne bo nastopala kot njegov
zastopnik ali pooblaščenec v upravnem ali drugem postopku. Prav tako ne bo izvajala izbire konkretne tehnologije
ali tehnike, izbire izvajalca, izračunov ekonomike projekta
in sorodnih vsebinskih ter pravnih parametrov projekta
OVE.

Stališče Republike Slovenije do predloga
Evropske komisije “CARE”
Republika Slovenija pozdravlja predlog spremembe Uredbe
(EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/2014 s ciljem
zagotovitve prožnosti koriščenja neporabljenih sredstev iz
strukturnih skladov in Sklada za evropsko pomoč najbolj
ogroženim (FEAD) obdobja 2014-2020 kot odziv na posledice invazije Ruske federacije na Ukrajino in podaljšan
vpliv pandemije covida-19.
Celoten povzetek 121. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

Uredba o varovanju tajnih podatkov
Uredba o varovanju tajnih podatkov je temeljni izvedbeni
akt Zakona o tajnih podatkih. Nova uredba združuje
prejšnjo Uredbo o varovanju tajnih podatkov, Uredbo o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih
sistemih in Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično
opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja, ki bodo
s sprejetjem nove uredbe prenehali veljati.

DOPISNE SEJE VLADE RS

357. DOPISNA SEJA VLADE RS

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za
podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
Odlok med drugim določa tudi nove upravičene ukrepe:
• strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi,
• nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo,
• sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu
razvoju,
• projekt Life IP restart,
• promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske
politike za povečanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi,
• zaradi sprejetja Zakona o nujnih ukrepih za omilitev
posledic zaradi vpliva visokih cen energentov se bo
omogočilo črpanje sredstev Sklada za podnebne
spremembe v skladu s tem zakonom v višini 106,8
milijona evrov.

Vlada RS je na 357. dopisni seji, ki je potekala 4. 4.
2022, podala soglasje k amandmajem k predlogu
Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom 2), ki
ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za
digitalno preobrazbo.
Predlagani amandmaji sledijo mnenju Zakonodajnopravne službe Državnega zbora RS in so namenjeni
predvsem izboljšanju predlaganega zakonskega besedila z
vidika zagotavljanja večje jasnosti in določnosti.
S predlaganimi amandmaji se med drugim zagotavlja
pravna podlaga, ki bo omogočala državno sofinanciranje
satelitskega interneta, še zlasti za težje dostopna gospodinjstva, s čimer se bo spodbujala povezljivost.

363. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 363. dopisni seji, ki je potekala 13. 4.
2022 med drugim določila višino povračila občinam
zaradi povečanega nadzora meje, izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in
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ter izobraževalnih zavodov s področja zdravstva zaradi
povečanja števila vpisnih mest v programe medicinske,
farmacevtske in zdravstvene smeri.
Celoten povzetek 363. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
ter sprejela Letni načrt investicij za leto 2022 na
podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za
investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do
2031. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o spremembah
Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, prerazporedila sredstva državnega proračuna ter odprla
novo proračunsko postavko pri Uradu Vlade Republike
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

366. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 366. dopisni seji, ki je potekala 20. 4.
2022, izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je, zaradi visokih cen nafte na svetovnih
trgih in vojne v Ukrajini ter zaradi zaščite najbolj ranljivih, podaljšala veljavnost do sedaj veljavne uredbe
za 30 dni.
V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja, kakor v obdobju pred liberalizacijo cen KOEL
aprila 2016. Cene se oblikujejo na podlagi predpisane
metodologije v uredbi. Marža distributerjev je določena
v absolutnem znesku in znaša 0,0600 eura/liter.
Ta uredba je začela veljati 21. aprila 2022.

Višina povračila občinam zaradi povečanega
nadzora meje
Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne
meje v letu 2021 v občinah in določila višino povračila
posamezni občini. Skupna višina zagotovljenih sredstev v
letu 2022 za delno povračilo stroškov občinam znaša pet
milijonov evrov.
Dva milijona evrov (40% sredstev) zaradi povečanega
nadzora državne meje je namenjenih za vse občine ob
državni meji (74 občin na zahodni, vzhodni, severni in
južni meji), tri milijone evrov (60 odstotkov sredstev)
pa je namenjenih za občine ob dodatno obremenjeni
državni meji (32 občin na južni meji).
Odlok o spremembah Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Vlada RS je določila obvezno uporabo zaščitnih mask le še
na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih
socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Določa
tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in
prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za
prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.
Letni načrt investicij za leto 2022 na podlagi
Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev
za investicije v slovensko zdravstvo v letih
od 2021 do 2031
Vlada RS je v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih
sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021
do 2031 sprejela letni načrt investicij za leto 2022, v katerega so vključeni projekti, ki se financirajo iz predmetnega
zakona.
V letni načrt investicij za leto 2022 se vključijo projekti,
s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti zdravstvene dejavnosti (na primarni, sekundarni in terciarni ravni)
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SEJE DRŽAVNEGA ZBORA
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• določa ustanovitev Družbe za upravljanje javnega
potniškega prometa,
• določa izvajanje sistema integriranega javnega linijskega prevoza potnikov,
• določa nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev
javnega potniškega prometa,
• določa financiranje prevoznih storitev javnega
potniškega prometa ter zagotavljanje preglednosti
poslovanja in nadzor nad porabo javnih sredstev.

99. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBOR
RS
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 99.
izredni seji, ki je potekala 31. 3. do 6. 4. 2022, so med
drugim sprejeli Zakon o upravljanju javnega potniškega
prometa, Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga
dela, Zakon o cestah, Zakon o zagotavljanju finančnih
sredstev za investicije v športno infrastrukturo v
Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027, Zakon
o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.
Odločili so tudi, da so predlog Zakona o elektronskih
komunikacijah primeren za nadaljnjo obravnavo, predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih, predlog novele Zakona o socialnovarstvenih
prejemkih in primerni za nadaljnjo obravnavo.

Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga
dela (ZUTD-G)
Cilj Zakona odprava anomalije na področju minimalnega plačila za delo oziroma odprava nepravičnih razlik
v vrednotenju začasnega ali občasnega dela dijakov in
študentov ter upokojencev. Z zakonom se zasleduje tudi
cilj zagotavljanja dostojnega plačila za opravljeno delo in
predlaga korekcija minimalne urne postavke za opravljeno
uro začasnega in občasnega dela upokojence.
Zakon o cestah (ZCes-2)
Najpomembnejši cilji ZCes-2 so:
• vzpostavitev trajnostne cestne infrastrukture, ki bo
zadovoljevala družbene, ekonomske in ekološke
potrebe;
• dvig standardov varnosti, povezanih s cestno
infrastrukturo;
• optimalno izkoriščanje in racionalna ter varna uporaba
obstoječe cestne infrastrukture;
• uskladitev nacionalnih predpisov s predpisi EU;
• pravna urejenost javne cestne infrastrukture;
• gospodarnejša ureditev organiziranja gradnje, upravljanja in vzdrževanja državnih cest;
• večja jasnost in določnost posameznih zakonskih
določb, ki bosta prispevali k večji pravni varnosti
uporabnikov cestne infrastrukture.

Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev
za investicije v športno infrastrukturo v
Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027
(ZFSŠI27)
Z ZFSŠI27 se zagotavljajo finančna sredstva za financiranje
in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v
obdobju 2023 do 2027, in sicer v višini 150 mio € (30
mio € na leto). Sredstva se bodo zagotovila iz državnega
proračuna, razdeljevala pa se bodo na podlagi javnega razpisa, katerega bo pripravilo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Zakon o upravljanju javnega potniškega
prometa (ZUJPP)
Namen ZUJPP je zagotoviti učinkovito upravljanje in
izvajanje javnega potniškega prometa s tem za povečanje
števila potnikov, ki uporabljajo javni prevoz
Z ZUJPP se:
• določa enoten način upravljanja z javnim potniškim
prometom v Republiki Sloveniji,
• ureja temeljna načela in cilje upravljanja javnega
potniškega prometa,

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za
mlade (ZSJSM)
Poglavitna rešitev ZSJM je vzpostavitev stanovanjske
jamstvene sheme za mlade, s katero bo mladim, do starosti 38, omogočeno lažje reševanje prvega stanovanjskega
problema. To pomeni prvi nakup, gradnja, prenova ali
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dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali
sprememba namembnosti stanovanja.
Celoten povzetek 99. izredne seje Državnega zbora RS je
na voljo TU.

SEJE DRŽAVNEGA SVETA
RS

50. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA
RS
Državni svet RS je na 50. redni seji, ki je potekala 13.
4. 2022, predlagal spremembo Ustave, obravnavali
problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva in podali zakonodajno
iniciativo za spremembo Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanje. Državni svet RS je podprl
tudi Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in
umetniških naslovih, Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o štipendiranju in podal še
Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev.

Problematike zagotavljanja dostopnosti
prebivalcev do osnovnega zdravstvenega
varstva
Državni svet RS je ob obravnavi Problematike zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva (dostopnosti do tima ambulante družinske
medicine in možnosti izbire osebnega zdravnika) kot
nesprejemljivo ocenil dejstvo, da 130.000 prebivalcev
Republike Slovenije nima izbranega osebnega zdravnika.
Zato je pozval Ministrstvo za zdravje in ostale deležnike v
sistemu, da čim prej pristopijo k implementaciji možnih
rešitev za izboljšanje dostopnosti prebivalcev do osnovnega
zdravstvenega varstva.
Predlog spremembe Ustave RS
Državni svet RS je pozval Državni zbor RS in Vlado RS,
da s spremembo Ustave RS zagotovijo prehransko varnost
z večjo samooskrbo in prehransko neodvisnostjo.
Vključitev prehranske varnosti v Ustavo RS je po mnenju
državnih svetnikov nujna, saj prihaja do čedalje hujših
in pogostejših kršitev na področju hrane in prehranske
varnosti, kar resno ogroža zdravje prebivalcev Slovenije, še
posebej zdravje otrok in starejših. Predvsem pa zaradi vse
pogostejših naravnih katastrof, epidemij, porasta cen energentov in vojne v Ukrajini opozarjajo na nujnost po prehranski neodvisnosti in čim večji samooskrbi. Zagotavljanje
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prehranske varnosti in trajnostnega razvoja mora biti zato
po mnenju državnih svetnikov prioritetni cilj države, saj
je prehranska varnost ključna strateška dobrina, ki mora
biti dostopna vsem prebivalcem.

OBČINAM 5 MILIJONOV ZA
POVRAČILA ZARADI NADZORA MEJE

Predlog zakona o spremembi zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Državni svet RS želi s Predlogom zakona o spremembi
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
odpraviti anomalijo pri izračunu pokojninske osnove v
primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu s preostalo
delazmožnostjo delal s krajšim delovnim časom od polnega
ter je obenem za preostanek do polnega delovnega časa
prejemal delno nadomestilo po 86. členu ZPIZ-2.

V letošnjem proračunu je za povračila občinam zaradi
povečanega nadzora meje namenjenih pet milijonov evrov,
od tega bosta dva milijona razdeljena med vse občine, tri
milijone pa zgolj tistim na južni meji.
Na Ministrstvo za notranje zadeve se je pred dobrima
dvema letoma obrnila skupina županov v okviru ZOS v
želji, da bi občine na južni meji dobile pomoč pri financiranju infrastrukturnih projektov na njihovem območju,
ki pa so pomembni tudi za policijo, ki skrbi za nadzor meje.
Tem občinam so določena sredstva zagotovili že v letu 2020
in 2021. Za leto 2021 je bilo po podatkih notranjega ministrstva občinam ob zunanji schengenski meji izplačanih
3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov.
Za letošnje leto so se po ministrovih besedah »glede na aktualne varnostne razmere in vse, kar nas potencialno še lahko
čaka«, odločili, da del sredstev namenijo vsem obmejnih
občinam, ne zgolj tistim na južni, torej schengenski meji.
Del sredstev pa bo še vedno namenjen le tistim občinam,
ki so najbolj obremenjene z nezakonitimi prehodi meje
oz. povečanim nadzorom meje. Pri tem je Hojs pojasnil,
da pravno podlago za delno povrnitev stroškov občinam
ob državni meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora
državne meje ali so posledica izrednih dogodkov, nastalih
z nadzorom državne meje, predstavlja novela zakona o
nadzoru državne meje, sprejeta v začetku letošnjega leta.
Pretekli teden pa je bila nato sprejeta še uredba, s katero
so bili določeni še kriteriji in metodologija za izračun ter
način uveljavljanja povračila stroškov.
Sredstva se med občine, v katerih vlada s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem
koledarskem letu, razdeli glede na dolžino meje v posamezni občini, število mejnih prehodov, število prebivalcev
občine, število nezakonitih prehodov in druge okoliščine,
ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.
Zahtevek za povračilo dela stroškov morajo občine poslati
ministrstvu za notranje zadeve do 15. novembra tekočega
koledarskega leta, podlaga za povračilo dela stroškov pa
so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine
priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe
in listinsko dokumentacijo.

Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o štipendiranju
Državni svet RS je podprl Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o štipendiranju. Po predlogu bi
Zoisovo štipendijo, poleg dosedanjih upravičencev, lahko
pridobili tudi dijaki in študenti z najvišjimi športnimi in
šahovskimi dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki hkrati dosegajo tudi odlične učne oziroma
študijske rezultate.
Celoten povzetek 50. redne seje Državnega sveta RS je
na voljo TU.
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predelovalcem (in ne proizvajalcem) omogočal, da so
med seboj tekmovale za tržni delež s ciljem čim večjega
dobička. Medtem Direktiva o odpadkih zahteva, da vse
stroške nosijo proizvajalci, vendar morajo biti ti čim nižji.
Za izpolnjevanje svojih obveznosti proizvajalci sami ustanovijo organizacijo, katere naloga je skrb za izpolnjevanje
obveznosti proizvajalcev s čim nižjimi stroški, in ne za
čim večji dobiček.
Glavne značilnosti ureditve so:
• da proizvajalci za izpolnjevanje svojih obveznosti
ustanovijo organizacijo,
• jasna ločitev organizacije in obdelovalcev odpadkov
(ti ne smejo imeti kapitalske udeležbe v organizaciji),
• neprofitnost organizacije,
• organizacija opravlja naloge za proizvajalce, vendar
pa deluje tudi v javnem interesu (doseganje okoljskih
ciljev) ter
• ena organizacija za eno vrsto masnega toka odpadkov.
ZVO-2 določa tudi ukrepe za preprečevanje ali
zmanjševanje nastajanja odpadkov, spodbuja k zmanjšanju
škodljivih vplivov nastalih odpadkov. Prav tako ZVO-2
uveljavlja določila za zmanjšanje celotnega vpliva uporabe
virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je
nujno za prehod na krožno gospodarstvo.

Župan Občine Kostel Ivan Črnkovič, ki je pred dvema
letoma podal pobudo za tovrstna povračila občinam
ob južni meji, je poudaril, da so jim ta sredstva v veliko
pomoč. S tem denarjem so naredili ogromno luči po
vaseh ob meji, ki so bile praktično brez javne razsvetljave.
Asfaltirali so veliko makadamskih cest, popravljajo poti,
ki služijo policiji in Slovenski vojski za patruljiranje ob
meji, je še navedel.

V VELJAVO STOPIL NOV ZAKON O
VARSTVU OKOLJA
13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2),
ki je nadomestil obstoječi Zakon o varstvu okolja (ZVO1). ZVO-2 zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje
narave, podnebne spremembe) in uvaja instrumente na
področju varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov
na okolje, dovoljevanje, finančne instrumente). ZVO-2
uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z
okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte,
ki jih sprejem vlada ali pristojni minister.
Z ZVO-2 država prenaša več evropskih določil, med
njimi načela krožnega gospodarstva, onesnaževalec plača
in proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO). ZVO-2
celovito in na novo ureja področje ravnanje z odpadki,
vključno z:
• določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki,
• pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in
• ureditvijo sistema PRO.
V nadaljevanju povzemamo novosti ZVO-2 po sklopih.

Presoja vplivov na okolje in izdaja
okoljevarstvenega dovoljenja
Prenovljena je tudi ureditev postopka presoje vplivov
na okolje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Tako je
med drugim natančneje določena vloga mnenjedajalcev in
javnosti v tem postopku. Namen posodobitev določil glede
pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj je, da se odpravijo
nepotrebne administrativne ovire in poenostavijo administrativni postopki. ZVO-2 postavlja temelje uvedbi
kavcijskega sistema, zlasti za plastenke in pločevinke.
Pravna podlaga za vzpostavitev kavcij v Sloveniji je sicer
že zakonsko urejena. MOP bo pripravil tudi uredbo,
ki bo konkretneje uredila to področje. Kavcijski sistem
potrošniku ob nakupu pijače omogoča, da se mu za
embalažo plača znesek oziroma ob vrnitvi embalaže na
zbirno mesto povrne kavcijo.

Sistem PRO
Ključni namen ZVO-2 je spodbujati k zmanjševanju
proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit,
pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Sistem PRO se uvaja zaradi prenosa spremenjene
direktive o odpadkih in zaradi neučinkovitega sistema
ravnanja zlasti z odpadno embalažo, ki zahteva intervencije s strani države. ZVO-2 za vsak masni tok odpadkov
določa zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu
proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Ti bodo
nato obdelali odpadke, ki so nastali kot posledica dajanja
proizvodov na trg. Ena organizacija za en masni tok je
ustrezna in prava rešitev, kar dokazujejo tako dobre prakse
v številnih tujih državah, kot tudi trije obstoječi masni
tokovi pri nas. Dosedanji sistem je lastnikom organizacij

Finančna razbremenitev gospodinjstev
S tem, ko bodo morali proizvajalci v celoti prevzeti
finančno odgovornost za odpadno embalažo, tudi za njen
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reševanja in pomoči. Olajšava velja za nazaj, od začetka
leta, a je denimo gasilci pri mesečnem obračunu plače še
ne morejo koristiti. Kot pravijo na gasilski zvezi, namreč
še ni kriterijev za priznavanje operativnega dela gasilca.
V skladu z novelo zakona o dohodnini, ki jo je DZ sprejel
v začetku marca, lahko novo olajšavo v višini 1500 evrov
letno uveljavljajo rezidenti po dopolnjenem 70. letu starosti in rezidenti, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo
operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Za slednje
zakon kot dodaten pogoj določa, da te naloge opravljajo
nepretrgoma najmanj deset let in so vpisani v evidenco,
ki jo vodi upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje
in pomoč.
Na finančnem ministrstvu so zagotovili, da lahko
upravičenci novo olajšavo že uveljavljajo med letom. Za
te potrebe so bile namreč že sprejete ustrezne spremembe
pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku, ali
izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave, pa lahko pri
Upravi RS za zaščito in reševanje preveri vsak sam.
Na Gasilski zvezi Slovenije pa trdijo, da nove olajšave
pri mesečnem obračunu plače še ni mogoče uveljavljati.
Najprej je treba izdelati in potrditi model, s katerim se
bodo ugotavljali pogoji za upravičenost do olajšave za posamezne operativne gasilce. Kriterije pripravljajo na Gasilski
zvezi Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in
reševanje. Kdaj točno bodo pripravljeni, še ne vedo.
Po pojasnilih finančnega ministrstva pa zadošča, če zavezanec, ki želi, da se mu ta olajšava uveljavlja pri izračunu
akontacije dohodnine od drugega dohodka, ki ga prejema
redno za mesečno obdobje, o tem le pisno obvesti glavnega
delodajalca, izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka.

odvoz od gospodinjstev, se bodo gospodinjstva finančno
razbremenila. Ureditev PRO je nujna zaradi prenosa
spremenjene direktive o odpadkih in pravična, saj sledi
konceptu onesnaževalec plača.

Intervencije države v letih 2020 in 2021 s 15
milijoni evrov
Dosedanji sistem je rezultiral, da se je komunalna odpadna
embalaža kopičila v skladiščih izvajalcev javnih služb, saj
odgovorna podjetja niso izvajala obveznosti odvoza. To
pomeni, da ni bilo zagotovljeno odgovorno ravnanje z
odpadno embalažo. Slovenija je za odvoz nakopičene
embalaže v letih 2020 in 2021 plačala več kot 12 milijonov
evrov, po prvem interventnem zakonu pa še dodatne tri
milijone evrov.
Merila za prenehanje statusa odpadka - več
odpadkov, ko bomo predelali, manj ali nič jih
bo potrebno odlagati ali sežigati
ZVO-2 na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno
z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev
ter meril za prenehanje statusa odpadka. S tem se določa
temeljni pravni okvir za krožno gospodarstvo.
Ukrepi varstva okolja in zdravja ljudi
ZVO-2 med drugim določa ukrepe za varstvo okolja in
zdravja ljudi s preprečevanjem ali zmanjševanjem nastajanja odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov
in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva
uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo
in za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Evropske
Unije. Med novostmi je tudi nova ureditev ukrepanja v
primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od
pravil ravnanja. Tak primer je denimo odlaganje komunalnega blata na vodovarstvenih območjih, ukrepanje pa bo
potekalo po sistemu, ki velja v primeru okoljske nesreče.
Prenovljena je tudi ureditev postopka presoje vplivov na
okolje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja; med drugim
je natančneje določena vloga mnenjedajalcev in javnosti
v tem postopku.

EVROPSKA SREDSTVA ZA
VEČNAMENSKE ROMSKE CENTRE KOT
INOVATIVNA UČNA OKOLJA
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt
»Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«.
S projektom se spodbuja prožne oblike učenja in podpira
kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na
vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru sofinanciranega programa, za katerega sredstva prispeva
Evropski socialni sklad, krepil kompetence, veščine in

ZAPLETI PRI UVELJAVLJANJU NOVE
OLAJŠAVE ZA GASILCE
Novost pred kratkim prenovljenega zakona o dohodnini
je tudi olajšava za rezidente, ki opravljajo naloge zaščite,
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znanje romskih otrok – tako predšolskih otrok, učencev
kot tudi mladostnikov – na način, da bo izboljšal njihovo
vključenost in uspešnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu
in v družbi.
S projektom se bo tako sofinanciralo aktivnosti, v okviru katerih bodo razvite inovativne pedagoške prakse in
prožnejše oblike za vzgojno-izobraževalno delo z romskimi
otroki, ki bodo prilagojene posebnostim dela s to skupino
otrok. Razvite pedagoške prakse bodo nato uvedene v učna
okolja večnamenskih romskih centrov ob upoštevanju
načel individualizacije, personalizacije in diferenciacije na
nivoju osnovnega in razširjenega vzgojno-izobraževalnega
programa.

DOPOLNITEV SISTEMSKIH
PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE SISTEMA
NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopolnitev sistemskih priporočil za izvajanje sistema nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč.
Podrobnejša razlaga oziroma nova točka »3.1.1.4 Druge
površine namenjene poslovni dejavnosti« je svetovalni
pripomoček občinam, strokovni javnosti in zavezancem
za lažjo uporabo predpisov, ki se uporabljajo za odmero
nadomestila. S tem se na podlagi sodne prakse opozarja
le na uporabo pravilnega sklica na del predpisa, ki se
uporablja za odmero nadomestila za t.i. druge površine
namenjene poslovni dejavnosti in posledično tudi na
ustrezno ureditev podatkov, ki jih občine uporabijo za
odmero nadomestila (površine, ki so predmet odmere), v
kolikor občine podatkov še niso ustrezno uredile.
Celoten dopis je na voljo TU.

POBUDA ZA PRIKLJUČITEV K AKCIJI
»CITIES 4 CITIES«
Na zasedanju Evropskega kongresa lokalnih in regionalnih
predstavnikov oblasti, ki je potekal med 22. in 24.3.2022 v
Strasbourgu, in katerega so se udeležili tudi člani slovenske
delegacije, so med drugim sprejeli resolucijo, s katero so
soglasno obsodili Rusko vojaško agresijo v Ukrajini.
Temeljni razlog za sprejetje resolucije je nadaljnje tesno
sodelovanje partneric v Evropskem Kongresu lokalnih in
regionalnih predstavnikov, ki po izključitvi Rusije zdaj
šteje 46 članic. Na pobudo nemških predstavnikov je
Evropski kongres aktiviral spletno stran, na kateri si lahko
vsa Evropska mesta in regije neposredno izmenjajo informacije glede humanitarnih potreb z lokalnimi oblastmi
in prebivalci Ukrajine.
Pismo generalnega sekretarja Kongresa je na voljo TU.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
UPRAVNIM ENOTAM POSLALO
DOPIS V ZVEZI S STROŠKI LETOŠNJIH
LOKALNIH VOLITEV
S strani Ministrstva za javno upravo smo v vednost prejeli
dopis glede stroškov izvedbe lokalnih volitev 2022. Prvi
krog lokalnih volitev bo potekal 20. 11. 2022, drugi pa
4. 12. 2022.
Tako občine kot združenje občin smo že velikokrat opozorila na nesprejemljivo prakso, ko upravne enote občinam
zaračunavajo stroške izvedbe lokalnih volitev. Gre za
zaračunavanje materialnih stroškov, potnih stroškov, malic,
dežurstev, nadurnega dela.
Tokrat MJU z dopisom preklicuje dopis Službe za upravne
enote Ministrstva za javno upravo št. 040-15/2010/3, z
dne 6. 8. 2010, in dopis št. 041-155/2018/1, z dne 17.
9. 2018, glede stroškov za redne volitve v občinske svete
in redne volitve županov v delu, ki določata, da občinam

V kolikor bi se želeli pridružiti pobudi Cities 4 Cities, to
lahko storite TU.
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izstavite račune za nastale stroške iz naslova dežurstva,
nadurnega dela, malic ter potnih stroškov.
V dopisu navajajo, da »javni uslužbenci, zaposleni v
državnih organih na delovnih mestih, na katerih skrbijo za
uveljavljanje volilne pravice, svoje naloge opravljajo na enak
način, kot jih opravljajo za državne volitve.
Tudi v primeru državnih volitev in referendumov upravne
enote, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje
zadeve in Geodetska uprava Republike Slovenije Državni
volilni komisiji ne zaračunajo stroškov dela, ki so jih imeli
zaradi nalog, povezanih z volitvami, saj jih opravljajo javni
uslužbenci, ki imajo te naloge določene v opisu nalog delovnega mesta v aktu o sistemizaciji.
Med te stroške spadajo plače in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (dežurstvo, delo preko polnega delovnega
časa), malica in prevoz na delo ter potni in drugi stroški,
nastali v času trajanja lokalnih volitev. Med stroške dela spada
tudi morebitni strošek delovne uspešnosti zaradi povečanega
obsega dela javnega uslužbenca. V stroške, ki jih državni
organi občinam v času lokalnih volitev ne smejo zaračunavati,
spadajo tudi stroški fizičnega varovanja prostorov upravnih
enot v času dežurstev oziroma zunaj poslovnega časa ne glede
na to, da se fizično varovanje zagotavlja samo zaradi potreb
lokalnih volitev.
V primeru delovanja državnih organov, povezanih z izvedbo
lokalnih volitev, gre za oblastna ravnanja (de iure imperii),
ki jih izvajajo v upravnih zadevah znotraj ali preko polnega
delovnega časa. Državni organi ob izvedbi rednih lokalnih
volitev svoje naloge izvajajo zaradi pravic volivcev in ne občin.
Zato se s tem navodilom in tovrstno utemeljitvijo spreminja
obstoječi način zaračunavanja stroškov občinam, saj gre za
organe, ki jim je z zakonom zapovedana obveznost, ki se
nanaša na uresničevanje volilne pravice, tudi volilne pravice
občanov v občinah.«

TI v študiji ugotavlja in poudarja, da je usposabljanje
javnih uslužbencev o integriteti namenjeno dvigu
ozaveščenosti o integriteti, standardih in preprečevanju
korupcije v javnem sektorju. Vsebine usposabljanj so z
različnih področij, vključno s kodeksi ravnanja in etike,
prepoznavanjem navzkrižja interesov, spoznavanju pravil
pred in po zaposlitvi, proaktivno razkritje in drugo.
Tovrstna usposabljanja nudijo več prilagodljivosti in so
stroškovno učinkovita, kar je pomembno upoštevati pri
porabi omejenih javnih sredstvih. Ocene učinkovitosti
usposabljanj o integriteti izkazujejo prednosti kratkih,
tematskih modulov in interaktivnih vsebin za učinkovito
učenje. Poleg tega kažejo na pomen sodelovanja različnih
strokovnjakov pri oblikovanju seminarjev o integriteti.
Brezplačna usposabljanja o integriteti pri delu v javnem
sektorju izvaja Upravna akademija.
Študija je na voljo TU.

ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA PREVOZE
UČENCEV OSNOVNE ŠOLE Z ZAČASNO
ZAŠČITO
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo
prejeli obvestilo v zvezi s povračilom stroškov za prevoze
učencev z začasno zaščito.
Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno
zaščito (v nadaljevanju: Uredba) v 20. členu določa, da
imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega
prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.
Določeno je, da osnovna šola občini posreduje podatke
o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do
brezplačnega prevoza, občina pa do 15. dne v mesecu na
MIZŠ, posreduje zahtevek za povrnitev stroškov prevoza.
Obrazec »zahtevek za zagotovitev sredstev za prevoze
učencev OŠ z začasno zaščito«, je treba izpolnjenega, podpisanega in opremljenega s pečatom posredovati skupaj z
E-računom na MIZŠ.
Občine, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Uredbi in
organizirajo prevoze učencev z začasno zaščito posredujejo
E-račun, na podlagi katerega uveljavljajo zagotovitev sredstev za prevoze teh učencev. MIZŠ občini povrne stroške
prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso
vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost
organizira in financira za učence osnovne šole.
Celoten dopis je na voljo TU.

Celoten dopis je na voljo TU.

ŠTUDIJA O USPOSABLJANJU JAVNIH
USLUŽBENCEV NA PODROČJU
INTEGRITETE
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli študijo
o usposabljanju javnih uslužbencev na področju integritete, ki jo je pripravila Transparency International (v
nadaljevanju: TI), nevladna organizacija, ki se ukvarja z
uveljavljanjem transparentnosti in integritete v javnem
sektorju in nosilcih moči.
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SOFINANCIRANI IZ
SREDSTEV EU

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM
MESTU ZA OSEBE NA PODROČJU
MEDNARODNE ZAŠČITE IN TUJCE
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je
objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih
programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe
na področju mednarodne zaščite in tujce«. Za izvajanje
programa je namenjenih 100.000 evrov.
Namen javnega povabila je izbor izvajalcev za izvedbo
lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za
osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri
ZRSZ in imajo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji priznano mednarodno zaščito ali so pridobile
začasno zaščito ali pa so tujci s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki so brez znanja slovenskega jezika in
delovnih izkušenj v Republiki Sloveniji in ki so prijavljeni
v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu 12 mesecev ali
več ter so prejemniki denarno socialne pomoči.
Osebe bodo v usposabljanje na delovnem mestu vključene
6 mesecev. Namen usposabljanja je v delovni in socialni
integraciji vključenih oseb ter povečevanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

GRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI
TRŽIČ
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal
pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini
Tržič v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju zgornje Save. Za 6,9 milijona evrov vredno
izvedbo gradbenih del, ki jih izvaja Občina Tržič, bo država
prispevala 386.000 evrov, Evropska unija iz Kohezijskega
sklada pa 2,18 milijona evrov.
V okviru projekta bo zgrajenih 11,7 kilometra fekalne
kanalizacije (10,7 kilometra gravitacijske in 1 kilometer
tlačne) ter 10 črpališč. Na novozgrajeno kanalizacijo se
bo priključilo 1560 PE iz naslova prebivalcev in 168 PE
iz naslova dejavnosti. V sklopu izvedbe del je predvidena
tudi izgradnja vodovoda in meteorne kanalizacije, ki pa
predstavljata neupravičen strošek za sofinanciranje.

UREJANJE PROTIPOPLAVNIH NASIPOV
V OBČINI ŽELEZNIKI
Mag. Andrej Vizjak je skupaj z županom Občine Gorenja
vas – Poljane, Milanom Čadežem simbolno odprl realiziran
projekt »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske
Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko«.
S samo investicijo je bilo izvedeno znižanje višinskega
nivoja maksimalnih poplavnih vod Poljanske Sore in pritokov (predvsem na Ločivnici) ter izboljšanje hidravličnih
lastnosti na vplivnem območju naselja Poljan in bližnjih
naselij.
V okviru pogodbenih del so se izvedle naslednje ureditve:
• izvedla se je korekcija krivine Sore in izliva hudournika
Hotovlja, s katero se bodo izboljšale hidravlične razmere na območju Hotovlje,
• na izlivu pritoka Hotoveljščice se je območje rokava
izvedel kot zatok,
• obnovil se je porušen nizki jez na Sori pod izlivom
Hotoveljščice,
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• zgradil se je nov most preko reke Sore, s katerim so
se izboljšale hidravlične razmere na območju mostu
čez Soro,
• z ureditvijo Brenteževega grabna in znižanja terena
na področju Predmosta, se je preusmeril poplavni tok
reke Sore po desnoobrežni poplavni ravnici med strugo
Sore in naseljem Predmost,
• izvedel se je nasip in protipoplavni zid na zahodni
strani cerkve v Predmostu,
• uredilo se je sotočje na izlivu Ločivnice v Soro s tangencialnim iztokom Ločivnice v Soro,
• preoblikoval se je pretočni profil Ločivnice skozi
osrednji del Poljan,
• zamenjala sta se most in brv čez Ločivnico v Poljanah.
Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 2.919.011
evrov (EUR), končna vrednost izvedenih del pa je bila
3.320.592 EUR. Povečanje vrednosti investicije je bila
zaradi dodatnih in več del, ki so se med samo gradnjo
pokazala na terenu in so imela za posledico spremenjene
projektantske rešitve in posledično same izvedbe del.
Projekt je bil financiran iz sredstev Sklada za vode v višini
2.474.438 EUR (74 %), s strani Občine Gorenja vas
Poljane pa v višini 846.154 EUR (26 %).

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal
sklep o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Laško
v okviru operacije Odvajanje in čiščenje komunalnih voda
v porečju Savinje. Skupna višina sredstev, namenjenih za
izvedbo operacije, znaša skoraj 4,3 milijona evrov. Vrednost
sofinanciranja znaša 2.509.696 evrov, od tega bo državni
proračun zagotovil 376.454,40 evra, Evropska unija pa
2.133.241,60 evra.
Namen investicije je zmanjšanje emisij v vode zaradi
izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V okviru projekta bo izvedena
investicija v odvajanje odpadne vode v aglomeraciji Laško s
ciljem celovite ureditve ustrezne infrastrukture za odvajanje
komunalnih odpadnih vod na območjih (aglomeracije nad
2000 populacijskih enot). Na javno kanalizacijsko omrežje
bo tako priključenih dodatnih 595 prebivalcev, zgrajeno
bo javno kanalizacijsko omrežje v dolžini 7780 metrov,
zgrajenih bo pet črpališč. Predvideno obdobje gradnje je
v letih 2022 in 2023, operacija pa bo finančno in administrativno zaključena v drugi polovici leta 2023.

PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V
SAVINJSKI REGIJI
Minister mag. Andrej Vizjak je podpisal operacijo v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske Kohezijske
politike s ciljem večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Savinjski regiji. Vrednost investicije iz
Odločitve o podpori, z dne 21. 6. 2021, je 6.216.922 evrov
(z DDV). Znesek sredstev evropske kohezijske politike je
enak 3.032.409 evrov (Kohezijski sklad 2.577.548 evrov
in sredstva državnega proračuna MOP 454.861 evrov).
Projekt se je začel z načrtovanjem investicije v letu 2019,
gradnja se je začela v letu 2021 in zaključek operacije je
načrtovan v letu 2023.
V operaciji sodeluje šest občin Spodnje Savinjske (Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec).
Predmet operacije je novogradnja in hidravlična izboljšava
več kot 12 kilometrov vodovodnega sistema. V okviru
projekta se bo 14.807 prebivalcem zagotovilo varen dostop
do zdravstveno ustrezne pitne vode, od tega bo na novo
priključenih 136 prebivalcev.
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13 AKTUALNI JAVNI RAZPISI

11.Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil
občinam -C1– od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz.
do porabe sredstev
12. Posojila za financiranje projektov celovite energetske
prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz.
najkasneje do 31. 12. 2023

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
1. Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na
področju nesnovne kulturne dediščine 2022 - do
3. 5. 2022
2. 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
3. Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe
aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022
v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007 Financirano s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe - 13. 5. 2022
4. Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija:
Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj – rok 31.
5. 2022
5. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v
Sloveniji v letu 2022 – 5. 5. 2022, 6. 6. 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

13.Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje
do 31. 12. 2023
14.Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih
enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31.
12. 2023
15. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo
stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
16.Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok
31. 12. 2023
17. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025

9. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje
do 31. 12. 2023
10. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
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letom 2005, preostale emisije pa nadomestila z odvzemi
ogljika.
Več informacij je na voljo TU.

KOHEZIJSKI UKREP ZA BEGUNCE V
EVROPI

EVROPSKI RAZVOJNI DNEVI 2022

Države članice EU so v začetku meseca aprila potrdile
predlog Evropske komisije o kohezijskem ukrepu za begunce
v Evropi (CARE) in podaljšanju veljavnosti treh skladov za
notranje zadeve za obdobje 2014–2020 za eno leto.
Države EU bodo lahko uporabile preostala sredstva iz
programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za
nujno pomoč beguncem iz Ukrajine. Nova pravila bodo
omogočila naložbe v izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvene storitve, otroško varstvo in ureditev prebivališč, pa
tudi zagotavljanje nujne materialne pomoči, na primer
hrane in oblačil. Prav tako bodo državam pomagala pri
upravljanju migracijskih tokov in meja.
Več informacij je na voljo TU.

Evropska komisija je napovedala evropske razvojne dneve
2022, ki bodo potekali 21. in 22. junija pod naslovom
»Global Gateway: oblikovanje trajnostnih partnerstev za
povezan svet.«
Udeleženci s celega sveta bodo na dogodku pregledali
izvajanje strategije povezljivosti Global Gateway, ki
naj bi spodbudila naložbe v trajnostne infrastrukture v
partnerskih državah. Razprave bodo osredotočene na
digitalni razvoj, podnebje in energetiko, prevoz, zdravje,
izobraževanje in raziskave. Podroben program bo objavljen
v začetku maja, na dogodek pa se bo mogoče prijaviti do
6. junija.
Več informacij je na voljo TU.

EU JAMSTVO ZA 1,9 MILIJARDE EVROV
NALOŽB

TEHNIČNA POMOČ EVROPSKE
KOMISIJE ZA ZMANJŠANJE
ODVISNOSTI OD RZSKIH FOSILNIH
GORIV

Naložbeni odbor InvestEU je potrdil jamstvo EU za 1,9
milijarde evrov naložb v čisto energijo, krožno gospodarstvo, izobraževanje, boljšo internetno povezljivost ter
infrastrukturo za pitno in odpadno vodo. Jamstvo EU
bo v prvi fazi lahko podprlo dvanajst projektov v osmih
državah EU.
Več informacij je na voljo TU.

Evropska komisija bo 17 državam EU, med drugim
Sloveniji, zagotovila tehnično pomoč pri zmanjševanju
njihove odvisnosti od ruskih fosilnih goriv.
Tehnična pomoč v okviru instrumenta za tehnično podporo bo državam pomagala pri opredelitvi in izvajanju
najustreznejših reform in naložb na področjih, kot so diverzifikacija oskrbe z energijo, pospešen prehod na obnovljive
vire energije in povečanje energijske učinkovitosti.
Več informacij je na voljo TU.

NOVA STRATEGIJA ČLOVEŠKIH VIROV
Evropska komisija je sprejela novo strategijo človeških
virov, da bo lahko delovala na najvišji ravni v interesu
vseh Evropejcev in Evropejk ter ponujala moderno delovno
okolje in izpopolnjujoče poklicne poti, ki privabljajo vrhunske talente iz vseh držav članic.
Kot del strategije je bilo objavljeno tudi sporočilo o ozelenitvi, ki določa, kako bo Komisija do leta 2030 postala
podnebno nevtralna. Komisija s tem daje dober zgled
korporativnega podnebnega ukrepanja, kar je v skladu z
duhom političnih predlogov za uresničevanje evropskega
zelenega dogovora. Komisija bo do leta 2030 svoje emisije
toplogrednih plinov zmanjšala za 60 % v primerjavi z

JAVNO POSVETOVANJE O
INSTRUMENTU ENOTNEGA TRGA ZA
IZREDNE RAZMERE
Evropska komisija je začela javno posvetovanje in objavila
poziv k predložitvi dokazov v zvezi s predlogom o instrumentu enotnega trga za izredne razmere.
Komisija tako strokovno kot laično javnost vabi, da predstavijo izkušnje s težavami, ki jih za enotni trg povzročajo
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krize, ter možne rešitve zanje. Prispevki bodo upoštevani
pri pripravi ocene učinka in oblikovanju predloga za vzpostavitev prožnega in preglednega mehanizma za hitro
odzivanje na izredne razmere in krize, ki ogrožajo delovanje
enotnega trga. Prispevke je mogoče oddati do 11. maja
2022.
Več informacij je na voljo TU.

OKREPITEV PRORAČUNA EU ZA LETO
2022
Evropska komisija je predlagala okrepitev proračuna EU
za leto 2022, in sicer z namenom da se zagotovi podpora ljudem, ki bežijo iz Ukrajine. K povečanju naj bi se
prispevalo z 99,8 milijona evrov v obveznostih in za 176
milijoni evrov plačil.
S temi se bo zagotovilo, da so lahko ti begunci ustrezno
sprejeti, prejmejo ustrezno hrano, zatočišče, sanitarne
storitve, oblačila in zdravila, poiščejo družinske člane,
prejmejo pravno in prevajalsko pomoč ter imajo na
voljo psihosocialne in druge specializirane storitve, ki jim
omogočajo registracijo v eni od držav članic
Predlog za spremembo proračuna morajo sedaj odobriti
Evropski parlament in države članice EU v Svetu.
Več informacij je na voljo TU.
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