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1 UVOD
Spoštovani,
za vas smo v tajništvu Združenja občin Slovenije pripravili že peto izdajo letošnjega Mesečnega utripa.
Na ustanovni seji so se sestale novoizvoljene poslanke in poslanci Državnega zbora RS. Združenje občin Slovenije
si vseskozi prizadeva za ustanovitev samostojnega ministrstva, ki bo pokrivalo področje lokalne samouprave in smo
parlamentarne stranke pozvali k njegovi ustanovitvi. Veseli nas, da je te obrise moč zaznati v koalicijski pogodbi
prihodnje vlade.
25. 5. 2022 je bil za predsednika prihajajoče Vlade RS izvoljen dr. Robert Golob, prva zaslišanja ministrskih kandidatk
in kandidatov pa so se začela odvijati v zadnjih dneh meseca maja.
Podražitve se vrstijo kot po tekočem traku in to občutite tudi občine, zato je ZOS na Vlado RS in Ministrstvo za finance
posredovalo poziv, da se le-te upoštevajo pri izračunu povprečnine za prihodnji dve leti in da se izračun povprečnine
dopolni z dejansko inflacijo kot je že bila v preteklosti.
V iztekajočem se mesecu smo na pristojna ministrstva posredovali kar nekaj pripomb na predlagano zakonodajo,
in sicer največ na Ministrstvo za okolje in prostor. V pripombah na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah
varstva okolja smo opozorili na del, ki se nanaša na ukinitev režijskih obratov. Izvajanje GJS v obliki režijskega obrata
je za manjše občine na podeželju bolj gospodarno in za uporabnike storitev cenejše, kar predstavlja nižje stroške za
isto ali celo večjo kakovost storitve. Na ta predlog Zakona smo skupne pripombe podala tudi vsa tri združenja občin
in Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS.
V pripombah na predlog Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov smo med drugim podali mnenje,
da bi morala dokumentacija za spremembo namembnosti vsebovati podatek o uporabnem dovoljenju, v pripombah na
predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte pa smo podali
predlog določitve prehodnega obdobja za občine.
Maja smo za predstavnike občin in druge zainteresirane javnosti izvedli pet izobraževanj, za mesec junij pa imamo
predvidenih tudi pet izobraževanj, in sicer:
• Osvežite znanje s področja Zakona o upravnem postopku – 2. 6. 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
• Predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah ZKZ in sprememb Zakona o agrarnih skupnostih – 16. 6. 2022
• Novela ZJN-3B – 21. 6. 2022
Vse aktualne informacije so 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

• Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno
delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
• Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno
ali občasno delo upokojencev

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
68/2022

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
60/2022

• Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi

• Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja
v digitalni in zeleni prehod

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
upravnem poslovanju

• Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev

• Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v
tujini

• Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o
dostavi podatkov za odmero dohodnine

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

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT.
61/2022

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT.
69/2022

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

• Uredba o določitvi vloge za priznanje statusa
upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči
v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega
izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o
združitvi digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi
digitalnega bona '22

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT.
62/2022

• Uredba o varstvenih območjih dediščine

• Zapisnik o ugotoviti izida volitev poslancev v Državni
zbor

OBJAVI V URADNEM LISTU RS, ŠT.
70/2022

OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT.
64/2022

• Pravilnik o načinu spremljanja meril za določitev
javne mreže in vodenju seznama prostih zmogljivosti
pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v institucijah ter
načinu njihovega poročanja

• Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
67/2022

• Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT.
75/2022

• Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske
javne službe sežiganja komunalnih odpadkov
• Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnem
usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev

• Uredba o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni
shemi za mlade
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• Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo
• Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19

AKTUALNA PREDLAGANA
ZAKONODAJA

OSNUTEK PRAVILNIKA O OBČINSKEM
PROSTORSKEM NAČRTU, OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
IN SKLEPU O LOKACIJSKI PREVERITVI

• Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za julij,
avgust in september 2022

Z osnutkom Pravilnika se določa:
• podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave
občinskega prostorskega načrta;
• podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta;
• podrobnejšo vsebin, obliko in način priprave sklepa
o lokacijski preveritvi;
• podrobnejše merilo za spreminjanje namenske rabe
prostora z OPPN brez predhodne spremembe OPN
na obstoječih stavbnih zemljiščih,
• podrobnejšo vsebino in obliko občinskega odloka o
urejenosti naselij in krajine.
Določajo se tudi:
• vrste in ravni podrobnosti (členitev) namenske rabe
prostora,
• grafične znake za prikaz namenske rabe prostora, kot so
določeni s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika,
• grafične znake za prikaz drugih elementov izvedbene
regulacije prostora, kot so določeni s prilogo 2,
• tehnična pravila za pripravo občinskega prostorskega
načrta, občinskega podrobnega prostorskega načrta
in sklepa o lokacijski preveritvi, kot so določena s
prilogo 3.
Priloge k osnutku Pravilnika:
• priloga 1 - namenska raba prostora na I., II. in III.
ravni podrobnosti
• priloga 2 - grafični znaki drugih elementov izvedbene
regulacije prostora
• priloga 3 - tehnična pravila za pripravo OPN, OPPN,
sklepa o lokacijski preveritvi in OUNK v digitalni
obliki
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Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 2. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH UREDBE O UPRAVNEM
POSLOVANJU

PREDLOG UREDBE O NADOMESTILU
ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Uredbe
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem
poslovanju.

S predlogom Uredbe se določa:
• podrobnejša merila za izračun višine nadomestila za
degradacijo in uzurpacijo,
• način izračunavanja nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo,
• način plačila nadomestil za degradacijo in uzurpacijo.
Navedeno nadomestilo se odmeri investitorju oz. lastniku:
• nelegalnega ali neskladnega objekta,
• dela objekta ali nelegalne rekonstrukcije objekta v
postopku izdaje:
* gradbenega dovoljenja za objekt ali prizidavo, ki je zgrajena brez
predpisanih dovoljenj,
* odločbe o legalizaciji,
* dovoljenja za objekt daljšega obstoja.
Višina nadomestila se določi glede na:
• vrsto objekta,
• vrsto gradnje,
• velikost,
• skladnost z namensko rabo zemljišča,
• njegovo morebitno lego v varovanem območju.
Sredstva, pridobljena z vplačili nadomestil, so v višini 50 %
prihodek proračuna občine, na območju katere leži zadevni
objekt, v višini 50 % pa so sredstva prihodek državnega
proračuna.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 2. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

Ta omogoča izvrševanje Zakona o splošnem upravnem
postopku v delu, ki se na naša na vročanje dokumentov
v elektronski obliki s seznanitvijo in se je spremenil z
Zakonom o debirokratizaciji.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 2. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK PRAVILNIKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O OBLIKI IN VSEBINI
OVOJNICE, VSEBINI VROČILNICE
IN DRUGIH SPOROČIL ZA OSEBNO
VROČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih
sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku.
Osnutek pravilnika, tako kot osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju,
ki vam jo ločeno pošiljamo v pregled, sledi spremembi
Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se je uveljavila
z Zakonom o debirokratizaciji. Omenjena sprememba bo s
7. 7. 2022 uveljavila t.i. vročanje s seznanitvijo s potrditvijo
prevzema preko sporočil na mobilni telefon oziroma brez
potrditve prevzema neposredno z vložitvijo v elektronski
predal.
V osnutku pravilnika se določa vsebina sporočil, ki se bodo
v procesu vročanja s seznanitvijo izmenjevala med informacijskim sistemom za vročanje in naslovnikom oziroma
med informacijskim sistemom za vročanje in organom.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 2. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH
UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV
POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB
IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ
GOSPODARSTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC
UKRAJINSKE KRIZE

programe vključujejo pod enakimi pogoji kot slovenski
državljani.
Študentje višješolskih in visokošolskih programov s
statusom osebe z začasno zaščito imajo tudi pravico do
mesečnega dodatka za izobraževanje.
Posledice ukrajinske krize čutijo tudi slovenska podjetja. Zaradi stanja v Ukrajini je prekinjeno ali oteženo
dokončanje začetih poslov ali prejem plačila za dobavljeno
blago ali storitve slovenskih podjetij, oteženo jim je tudi
sklepanje novih poslov s podjetji v Ukrajini.
Zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil na Ukrajino
je Evropska unija sprejela omejevalne ukrepe proti Ruski
federaciji in Belorusiji, čemur so sledile tudi države članice,
med drugim tudi Republika Slovenija. Posledično je slovensko gospodarstvo zaradi teh omejevalnih ukrepov utrpelo
škodo. Slovenska podjetja se z vplivi ukrajinske krize in
omejitev v poslovanju z Rusko federacijo in Belorusijo
spoprijemajo v času, ko bi morala po krizi zaradi koronavirusa znatno vlagati v razvoj ter povečanje produktivnosti,
dodane vrednosti in konkurenčnosti.
Hkrati se gospodarstvo spoprijema še z izjemno rastjo cen
energentov ter z izzivi prekinjenih ali oteženih dobavnih
verig za materiale, bistvene komponente in surovine. To
vpliva tudi na izvajanje projektov občin.
Da bi se preprečile težko popravljive posledice za delovanje
države, je nujen hiter odziv tudi pri sprejetju ukrepov na
področju gospodarstva, da se omilijo posledice oziroma
da se zmanjšajo negativni učinki ukrajinske krize in se
omilijo tudi posledice omejitev v poslovanju z Rusijo in
Belorusijo na tem področju.
S predlogom zakona se v pravni red Republike Slovenije
prav tako prenaša 101.a člen Direktive Sveta (EU)
2022/542 z dne 5. aprila 2022 o spremembi direktiv
2006/112/ES in (EU) 2020/285 glede stopenj davka na
dodano vrednost, ki državam članicam omogoča hiter
odziv na izredne okoliščine, kot so pandemije, humanitarne krize in naravne nesreče.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 6. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

Vlada RS je v nujni postopek sprejema v Državnem zboru
RS vložila predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za
pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic
ukrajinske krize (ZUPOPGUK).
Namen predloga Zakona je preprečitev težko popravljivih
posledic za delovanje države. Zaradi množičnega prihoda
razseljenih oseb iz Ukrajine na ozemlje Republike Slovenije
je treba intenzivirati mehanizme v povezavi z ureditvijo
statusa teh oseb, za katere je bila uvedena začasna zaščita
skladno z odločitvijo Sveta Evropske unije in vlade iz
10. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (v
nadaljevanju: ZZZRO).
V ZZZRO odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale
v praksi, in sicer se predlagajo:
• nadaljnja uskladitev z Direktivo Sveta 2001/55/ES,
• poenostavitev in hitrejša izvedba postopka priznanja
začasne zaščite, vključno z jasnejšo ureditvijo ob vzporednosti začasne zaščite in postopku mednarodne
zaščite,
• jasnejša delitev pristojnosti za izvedbo posameznih
dejanj v postopku priznanja začasne zaščite ter odgovornosti za zagotovitev pravic osebam z začasno zaščito,
• ureditev pravic prosilcev za začasno zaščito in jasnejša
ureditev pravic osebam z začasno zaščito.
Poglavitne rešitve na področju socialnega varstva so zlasti
zagotovitev nastanitve v institucionalnem varstvu.
Poglavitne rešitve na področju zdravstvenega varstva so
zaščita zdravja in življenje oseb z začasno zaščito, posebna
skrb za ranljivo skupino oseb (nosečnice, starejši, otroci
itn.), ob upoštevanju specifičnosti zdravstvenega stanja
oseb, za katere je uvedena začasna zaščita.
Poglavitne rešitve na področju vzgoje, izobraževanja
in znanosti se nanašajo na možnost vključitve v programe vzgoje in izobraževanja (od predšolske vzgoje do
visokošolskih programov). Osebe z začasno zaščito se v
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH
VOLITVAH

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI
ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI
V obravnavo Državnemu zboru RS je bila predlagana
novela Zakona o državni upravi.

V obravnavo Državnemu zboru RS je bila predlagana
novela Zakona o lokalnih volitvah.
V predlogu novele zakona se novelirajo določbe za katere
je ustavno sodišče ugotovilo da so neskladne z ustavo in
tiste določbe za katere je bilo ugotovljeno, da so premalo
natančne. Spremembe se med drugim nanašajo na:
• volilni spor,
• določitev pogojev za imenovanje predsednikov in
namestnikov volilne komisije,
• omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov
občinam,
• določitev državnega organa, ki bo skrbel za enotno
razlago na tem področju.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 10. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

Z zakonom se predlaga sprememba 74.č člena, ki ureja
centralni imenik. Predlagana rešitev vzpostavlja pravno
podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih
postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s
kadrovskimi viri v organih državne uprave.
Poleg centralnega imenika se za potrebe vodenja kadrovskih
postopkov predlaga vzpostavitev informacijskega sistema
za upravljanje s kadri, prav tako pa tudi vzpostavitev pravne
podlage za pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske
evidence s strani organov državne uprave za namen izvajanja kadrovskih postopkov.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 10. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM
PROGRAMU RAVNANJA Z
RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN
IZRABLJENIM GORIVOM ZA OBDOBJE
2023-2032

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNIVAH ZAKONA O LEKARNIŠKI
DEJAVNOSTI
V obravnavo Državnemu zboru RS je bila predlagana
novela Zakona o lekarniški dejavnosti.

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v pregled posredovalo predlog Resolucije o nacionalnem programu
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 (ReNPRRO23-32).

Cilj novele zakona je noveliranje tistih določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo.
Sprememba določb bo prispevala k ureditvi področja
preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo
za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarske družbe
in področje prenosa večinskega deleža v pravni osebi s
koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti. Prenos deleža
se omogoča pod določenimi pogoji in s sodelovanjem
oz. soglasjem koncendenta. Poleg tega se izrecno ureja
tudi prvi prenos deleža v družbi s koncesijo za izvajanje
lekarniške dejavnosti, ki nima izrecno določenega trajanja
koncesijskega razmerja.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 10. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

Glavni cilj nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom je zagotoviti
varno in učinkovito ravnanje z radioaktivnimi odpadki
(v nadaljnjem besedilu: RAO) in izrabljenim gorivom (v
nadaljnjem besedilu: IG) v Republiki Sloveniji v skladu
z načelom odločanja in ukrepanja na podlagi najnovejših
izsledkov domačih in tujih raziskav, najnovejših tehnologij
in najboljših praks in obratovalnih izkušenj, tako da bo
v vsakem trenutku zagotovljena varnost ljudi in okolja
ob hkratni dolgoročni tehnološko moderni in racionalni
infrastrukturni podpori uporabnikom jedrskih in sevalnih
tehnologij.
Za financiranje dejavnosti ravnanja z RAO in IG v Sloveniji
so zagotovljeni trije glavni viri:
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1. Sredstva Sklada NEK, ki jih na podlagi programa
razgradnje NEK, programa odlaganja RAO in IG
iz NEK in določil Zakona o skladu za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo
in 68/08) vplačuje slovenski lastnik NEK, to je GEN
energija, d. o. o.,
2. plačila imetnikov institucionalnih RAO za storitve
obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje
z radioaktivnimi odpadki po ceniku,
3. sredstva iz državnega proračuna.
Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do 10. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

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

PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU
VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH
PROIZVODOV NA OKOLJE
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog
Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki se od prejšnjega razlikuje v sistemskih
določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu
z ZVO-2, ki je pričel veljati 13.4.2022.
Tako je za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne
prepovedujejo, predpisan sistem proizvajalčeve razširjene
odgovornosti (v nadaljevanju: sistem PRO). Za plastične
proizvode za enkratno uporabo je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja,
stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo
v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi,
ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem ter
naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške
čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh
proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.
Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za
enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko,
se s predlogom uredbe uvaja sistem PRO s skupnim izpolnjevanjem obveznosti PRO na podlagi določb ZVO-2.
Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistema
PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo in
ZVO-2. Glede na to, da se ukrepi predpisujejo za plastične
proizvode za enkratno uporabo in njihove odpadne
proizvode, ki so po naravi uporabe široke potrošnje in se
lahko znajdejo v odpadkih kjerkoli, je možno sistem PRO
izvajati le na način skupnega izpolnjevanja obveznosti v
organizaciji, ki jo ustanovijo proizvajalci teh proizvodov. S
to organizacijo proizvajalci sklenejo pogodbo in jo pooblastijo za izpolnjevanje skupnih obveznosti, ki so v tej uredbi

PREDLOG NAČRTA UPRAVLJANJA
VODA ZA VODNO OBMOČJE DONAVE
ZA OBDOBJE 2022-25027 IN PREDLOG
NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA
VODNO OBMOČJE JADRANSKEGA
MORJA ZA OBDOBJE 2022-2027
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za
obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda
za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 –
2027 in predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja
voda ter jih posredovalo v javno obravnavo.
MOP v okviru priprave načrtov upravljanja voda pregleda
vplive človekovega delovanja na stanje voda, oceni obseg
tega vpliva, oceni stanje površinskih in podzemnih voda,
pregleda izvajanje obstoječih ukrepov ter oceni verjetnost,
da bodo cilji na področju voda v posameznem šestletnem
ciklu doseženi. Na podlagi izvedenih ocen pregleda in
posodobi obstoječe ukrepe na področju voda ter po potrebi
oblikuje nove ukrepe ter oceni finančne posledice ukrepov
za naslednjo šestletno upravljavsko obdobje.
MOP k sodelovanju v postopku javne razprave osnutka
načrtov in programa ukrepov upravljanja voda vabi vse
deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na
vodno okolje ter na katere vpliva upravljanje voda, zakonodaja o vodah in vodna politika. K sodelovanju vabijo
še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne
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opredeljene predvsem kot plačilo sorazmernega deleža
stroškov čiščenja smetenja javnih sistemov za urejanje
in čiščenje javnih površin, ki sta na lokalnem nivoju
v obliki izvajanja obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb čiščenja in vzdrževanja javnih površin in
na državnem nivoju kot upravljavca državnih cest. Predlog
uredbe tudi predpisuje metodologijo sorazmernega dela
stroškov organizacije in način plačevanje teh stroškov.
Obveznost PRO je v skladu s tem predlogom uredbe tudi
ozaveščanje potrošnikov:
• o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno
uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih
ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov
za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko,

odpadnih plastenk, in sicer do 1. januarja 2025 dalje
najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 dalje najmanj 90
%. Za izračun cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk
je predpisana metodologija za izvedbo sortirnih analiz
mešane odpadne embalaže in metodologija izračuna
količine odpadnih plastenk v RS.
Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja
stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih
proizvodov, je treba predpisati poročanje posameznega
proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno
uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v
RS. Proizvajalci bodo o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo na trg v RS poročali organizaciji, ta pa bo
podatke enkrat letno sporočila ministrstvu. Organizacija
bo ministrstvu enkrat letno posredovala letno poročilo o
izvajanju skupnih obveznosti v sistemu PRO.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 16. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

• o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z
odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke ter
negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega
odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki
vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU
JAVNEGA REDA IN MIRU

V 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih
lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje
porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so
sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi
za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople
in hladne napitke ter ukrepe za ponudnika pijače in hrane
ter drugih oseb, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo
k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo
bo Evropski Komisiji moralo poročati o doseženih ukrepih
in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in plastičnih posod za enkratno uporabo
za živila.
V 5. členu v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 se določa
tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač
in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi
pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi
standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer mora biti
vsebnost reciklata od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25
% v PET plastenkah in od 1. januarja 2030 dalje najmanj
30 % v vseh plastenkah za pijačo do volumna treh litrov.
V 16. členu predloga uredbe je, za namene recikliranja
plastenk, določen minimalen cilj ločenega zbiranja

V postopku sprejema v Državnem zboru RS se nahaja
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1B), katerega je
v sprejem vložila skupina poslank in poslancev.
Predlog Zakona med drugim razširja nabor upravičenih
razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer
tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. Natančno se
opredeljuje vsebina pojma »nepridobitna pravna oseba«
in določa kaj se šteje za humanitaren namen in kaj kot
splošen koristen namen.
S predlogom Zakona se ureja dovoljena uporaba acetilena
(kalcijev karbid) ali drugih plinskih zmesi za pokanje v
času velikonočnih praznikov, praznika dela ali v času
praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi, ob sočasnem upoštevanju splošnih varnostnih navodil,
določenih za acetilen ali druge plinske zmesi za pokanje.
Prav tako se v prvem odstavku 25. člena določa dodatno
pooblastilo občinskim redarjem za zaseg sredstev ob nedovoljenem prostovoljnem zbiranju prispevkov.
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Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 27. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

DOGODKI ZDRUŽENJA

SEMINAR: SPREMEMBE ZUREP-3 ZA
OBČINE

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI

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

V postopku sprejema v Državnem zboru RS se nahaja
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o lekarniški dejavnosti (ZLD-1D), katerega je v sprejem
vložila skupina poslank in poslancev.
Cilj predloga Zakona je noveliranje tistih določb, za katere
je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da niso skladne z Ustavo
RS. Tako se s predlogom Zakona črta drugi odstavek
121. člena, saj je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da koncesije, podeljene na podlagi ZLD-1, niso bile podeljene
za nedoločen čas, ker prenehajo s smrtjo koncesionarja.
To črtanje ne velja za nazaj in ne vpliva na pravnomočno
končane postopke, ki so bili izvedeni na podlagi te določbe.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 27. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.
krvina@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI
ZAKONA O ZDRAVSTVENI
DEJAVNOSTI
V postopku sprejema v Državnem zboru RS se nahaja
Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-N), katerega je v sprejem vložila skupina
poslank in poslancev.
Predlog zakona predvideva, da se v primeru podaljšanja
koncesije preveri le realizacijo programa v podeljenem
obsegu, ne preverja pa se ali še obstoji potreba po podelitvi
koncesije in ob obstoju dejstva, da javni zdravstveni zavod
ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v
obsegu kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe.
Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do 27. 6. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina@
zdruzenjeobcin.si.

SEMINAR: PRAVILEN OBRAČUN
PLAČ FUNKCIONARJEM IN OSTALIM
ZAPOSLENIM V JAVNEM SEKTORJU
V začetku meseca maja smo pripravili seminar, kjer so se
udeleženci seznanili z odgovori na aktualna vprašanja na
področju plač v javnem sektorju.
Predavateljica Majda Gominšek je udeležencem predstavila
ključne informacije ter z njimi razpravljala o dilemah, ki

11

Maj 2022
poenostavljeno rečeno, opredeljuje, kdo je deležen pomoči,
kakšna mora biti ta pomoč ter kako se to plača.

se pojavljajo v praksi, s posebnim poudarkom na plačah
funkcionarjem.
Med drugim so na seminarju predelali določitev plač funkcionarjem, direktorjem in ostalim javnim uslužbencem,
določitev plačnega razreda ob zaposlitvi, premestitvi in
napredovanju v naziv; kako je z ohranitvijo plačnih razredov in katere so izjeme, kakšni so postopki in pogoji za
napredovanje v letu 2022 za javne uslužbence, posebnosti
obračuna plač v letu 2022, obračunavanje in izplačevanje
dodatkov, delovna uspešnost: pogoji in ocenjevanje za
redno delovno uspešnost, povračila v letu 2022 za javni
sektor, ob koncu pa so udeleženci prejeli še odgovore na
njihova vprašanja.

Udeležencem je predstavnica Ministrstva za zdravje, gospa
Klavdija Kobal-Štraus predstavila spremembe, poudarek
na datumih pričetka uporabe določenih pravic: 1. januarja
2023 se bo začela uporabljati pravica do dolgotrajne oskrbe
v instituciji., 1. julija 2024 se bodo začele uporabljati tudi
pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, pravica do oskrbovalca družinskega člana in pravica do denarnega prejemka.
Te pravice se sicer med seboj izključujejo, tako da bo
upravičenec do dolgotrajne oskrbe lahko uporabil samo
eno od njih.
Pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji in na domu
že obstajajo. Kaj se je glede tega spremenilo in kakšne so
najpomembnejše spremembe in sistemske določbe pa so
udeleženci izvedeli na predstavitvi.

SEMINAR: PRAVNA UREDITEV
JAVNIH ZAVODOV S PREGLEDOM
UGOTOVITEV V REVIZIJSKEM
POROČILU RAČUNSKEGA SODIŠČA

SEMINAR: VARNOST OTROŠKIH
IGRIŠČ IN ŠPORTNOREKREACIJSKIH
OBJEKTOV

24.5.2022 smo izvedli seminar Pravna ureditev javnih
zavodov. Kot vemo, v Republiki Sloveniji deluje veliko
število javnih zavodov. Temeljni zakon, ki ureja statusna
in organizacijska vprašanja, je Zakon o zavodih, sicer pa
je treba za posamezna področja upoštevati tudi področje
zakone. Javni zavodi sodijo v javni sektor in zanje na
kadrovskem področju veljajo delovno pravni predpisi,
plačni sistem javnega sektorja in kolektivne pogodbe,
glede delovanja in upravljanja javnih zavodov pa je treba
upoštevati določbe zakona o zavodih, področnih zakonov,
ustanovitvenih aktov in statutov.
Na seminarju, ki ga je vodila Štefka Korade Purg so se
udeleženci seznanili s sistemsko ureditvijo javnih zavodov,
kot izhaja iz Zakona o zavodih, glede z osnovnimi pravili
glede organizacije in kadrovskih zadev ter urejanja plač,
predstavljene pa bodo tudi ugotovitve iz revizijskega
poročila Računskega sodišča »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov« ter s priporočili vlade.

Zadnji dan meseca maja je ZOS organiziral spletni seminar
na temo varnosti otroških igrišč in športnorekreacijskih
objektov.
Ravnanje s tovrstnimi objekti zahteva sistematičen pristop,
tako v fazi načrtovanje in izgradnje, kot tudi v naslednjih
fazah upravljanja in vzdrževanja. Da bi ti procesi potekali
čim bolj racionalno in strokovno korektno, morajo biti
vsi akterji ustrezno usposobljeni oziroma seznanjeni z
aktualno zakonodajo, standardi in primeri dobre prakse.
Predavatelj Slavko Rudolf je podal ključne informacije in
znanja o vključevanju varnostnih zahtev v celoten proces
izgradnje, od zamisli, projektiranja, priprave razpisne
dokumentacije, do gradnje, nadzora in zaključnega varnostnega pregleda športnega objekta ter vzdrževanja.
Predavanje je temeljilo na osnovnih zahtevah Zakona o
splošni varnosti proizvodov, ki narekuje, da morajo biti
proizvodi in storitve na trgu varni. To zahtevo je mogoče
izpolniti s spoštovanjem evropskih in nacionalnih standardov iz serije SIST EN 1176 (za igrala) oz. standardov,
ki obravnavajo posamične ŠPO, naprave ali orodja. Poleg
specifičnih zahtev za posamezne elemente ŠPO pa standardi narekujejo tudi ukrepe za postavitev naprav, pravila
obratovanja, preglede in vzdrževanja, to pa bo tudi osnovna
tema seminarja.

SEMINAR: PREDSTAVITEV ZAKONA O
DOLGOTRAJNI OSKRBI
26.5.2022 smo za zainteresirane pripravili predstavitev
sprememb in novosti Zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon
o dolgotrajni oskrbi je vsekakor zelo pomemben in bo
imel velik vpliv na številne prebivalce Slovenije. Prinaša
sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe ali,
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5

SODELOVANJE
Z DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI

6

POBUDE, MNENJA IN
IMENOVANJA

POZIV K DVIGU POVPREČNINE
9. REDNA SEJA ODBORA ZA
SPREMLJANJE OPERATIVNEGA
PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU
2014–2020

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in Ministrstvo
za finance posredovalo poziv k dvigu povprečnine za prihodnji dve leti. Opozarjamo, da se občine zaradi okrevanja
gospodarstva po COVID-19 in vojne v Ukrajini se občine
vsakodnevno soočajo s težavami zaradi vedno večjega dviga
cen storitev in blaga.
Opozarjamo tudi na UMAR-jevo pomladansko napoved.
V njej je napovedan precejšen dvig letne inflacije in seveda
s tem povezane podražitve. UMAR opozarja tudi na daljše
trajanje motenj v dobavnih verigah in to ima posledice tudi
za izvajanje občinskih projektov, ki se financirajo tudi iz
kohezijskih sredstev.
Združenje občin Slovenije je zato pozvalo, da se podražitve
upoštevajo pri izračunu povprečnine za prihodnji dve
leti in da se izračun povprečnine dopolni z dejansko
inflacijo kot je že bila v preteklosti.
Hkrati pa smo ponovno zaprosili, da se podražitve
upoštevajo tudi pri kohezijskih projektih in dinamiki
črpanja sredstev.
Celoten dopis je na voljo TU.

17. 5. 2022 se je na Brdu pri Kranju na 9. redni seji sestal
Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Odbor). Sejo je vodila predsedujoča odboru
državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs.
Udeleženci Odbora so potrdili Letno poročilo 2021 o
izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), ki ga je
skupaj z ministrstvi pripravila Služba vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja.
Svoji poročili sta predstavila tudi Ministrstvo za finance
kot organ za potrjevanje in Urad za nadzor proračuna kot
revizijski organ. Na seji so se člani seznanili z aktivnostmi
izvajanja finančnih instrumentov, z teritorialnim sodelovanjem in evropskimi makroregionalnimi strategijami.
Prav tako so obravnavali letni načrt komuniciranja za leto
2022, izvajanje komunikacijskih aktivnosti ter izvajanje
načrta vrednotenj. Državna sekretarka pa je člane odbora
seznanila s pripravo programskih dokumentov za obdobje
2021–2027.
Več informacij je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE
O RAZREŠITVI NASPROTJA JAVNIH
INTERESOV
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o razrešitvi
nasprotja javnih interesov (v nadaljevanju: Uredba),
ki je bila 6. 4. 2022 objavljena na spletnem portalu
eDemokracija.
Poleg pripomb na posamezne člene, smo predlagali razširitev
uporabe postopka določenega z Uredbo. Predlagali smo, da
se postopek razrešitve nasprotja javnih interesov uporablja
tudi pri posegih, ki niso vezani na prostorske akte, je pa
za njihovo izgradnjo zahtevana presoja vplivov na okolje
(npr. gradnja velikega namakalnega sistema ali gradnja
drugega velikega infrastrukturnega objekta).
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.
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PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O
SMERNICAH NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA

posega v področje dela izvršilne veje oblasti, kar pomeni
kršitev načela delitve oblasti.
Celoten dopis je na voljo TU.

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o smernicah
nosilcev prostora (v nadaljevanju: Uredba), ki je bila 6. 4.
2022 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.
Predlagali smo, da se način priprave smernic nosilcev prostora poenostavi in skrajša. S tem bi se povečala njihova
uporabnost.
Pripravljavec Uredbe je predlagal, da bi občina podajala
mnenja o skladnosti smernic lokalnih nosilcev urejanja
prostora s to uredbo. Menimo, da to ni v pristojnosti občin,
zato smo predlagali spremembo prve točke 9. člena, ki
naj se glasi:
» (1) Lokalni nosilec urejanja prostora posreduje pripravljene
smernice občini, ki poda mnenje o njihovi skladnosti s smernicami drugih lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki veljajo
na območju te občine.«
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PRAVILNIK O
DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH PRI
GRADITVI OBJEKTOV
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in
prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o
dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil 20. 4. 2022, objavljen na
spletnem portalu eDemokracija.
Med drugim smo podali predlog, da bi morala biti
upravnemu organu pri spremembi projektne dokumentacije dodana možnost za zahtevo čistopisa dokumentacije.
Takšno rešitev smo poznali že pred spremembo v letu 2018.
Zdajšnja ureditev to prepušča projektantu, pri pregledovanju pa je dokumentacija popolnoma nepregledna in
zato menimo, da bi dokumentacija za legalizacijo morala
vsebovati tudi opis skladnost s prostorskim aktom.
Prav tako menimo, da bi morala dokumentacija za spremembo namembnosti vsebovati podatek o uporabnem
dovoljenju. Namreč, pomanjkljivost izhaja iz GZ-1, k kjer
ni jasno določeno (čeprav je iz vsebine moč razumeti), da
je možna sprememba namembnosti le na dokončanem
objektu (s pridobljenim uporabnim dovoljenjem). Zdaj
(postopek je enak po GZ) poskušajo investitorji namesto
spremembe GD (objekt v gradnji) pridobiti le gradbeno
dovoljenje za spremembo namembnosti, pri tem pa ne
sodeluje projektant. Jasno je, da gre za zaobid predpisa,
zato menimo, da bi lahko že s tem podatkom nakazali, da
mora biti objekt prej dokončan in v uporabi.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

SKUPNE PRIPOMBE ZOS, ZMOS,
SOS IN ZBORNICE KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA GZS NA PREDLOG
ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH
Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva
pri GZS smo na Ministrstvo za okolje posredovali skupne
pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih
službah (v nadaljevanju: ZGJSVO).
Predlagali smo, da se ZGJSVO umakne iz nadaljnje obravnave, in sicer do primarne zagotovitve skladnosti sistemske zakonodaje oziroma predhodne vključitve ključnih
deležnikov, ki bodo sodelovali pri pripravi zasnove tako
sistemskega kot tudi področnega predpisa še preden jih
predlagatelj posreduje v javno obravnavo
Med drugim smo opomnili, da ZGJSVO ne nadgrajuje ureditve obveznih GJSVO, kvečjemu z vsebovanimi
določili ustvarja zmedo in skrb, saj so nekatera po vsebini
podzakonska izvršilna določila, ki bi morala biti vsebovana
v podzakonskih predpisih. S tem predlagatelj zakona

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
VARSTVA OKOLJA
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in
prostor posredovalo pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki je bil 3.2.2022,
objavljen na spletnem portalu eDemokracija.
Predlagamo pripombo na predlog Zakona o gospodarskih
javnih službah, in sicer na del, ki se nanaša na ukinitev
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režijskih obratov. izvajanje GJS v obliki režijskega obrata
je za manjše občine na podeželju bolj gospodarno in za
uporabnike storitev cenejše, kar predstavlja nižje stroške
za isto ali celo večjo kakovost storitve.
Prav tako pa so zaradi višje gospodarnosti in bližine cene
storitev lahko najmanj 20 % nižje, kot bi bile sicer, če bi
jih izvajalo javno podjetje.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

ZOS tako za članico predlaga gospo Natašo Rupnik iz
Občine Mirna Peč, za nadomestno članico pa gospo
Spomenko Vodopivec iz Občine Poljčane.

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O
PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ IN PODLAGAH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
TER O IZRAČUNU IN ODMERI
KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN
PRISPEVKA ZA ZAČASNE OBJEKTE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo
posredovalo dopis s pripombami na predlog Sklepa o
delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva
pred požarom v lokalnih skupnostih.
ZOS predlaga, da se prva točka Sklep dopolni z določitvijo
odstotka sredstev osrednjemu gasilskemu društvu v občini,
ki na svojem območju nima enote GEŠP.
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA O
DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE
ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED
POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na
predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte (v
nadaljevanju: Uredba).
Podali smo pripombo na 33. in 34. člen, ki določata prenehanje uporabe sedaj veljavne uredbe in začetek veljavnosti
predlagane. 34. člen predvideva, da bo Uredba začela veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Čeprav 32.
člen Uredbe določa, da se postopki, ki so bili začeti pred
sprejetjem Uredbe, končajo po dosedanjih predpisih, bi
predlagali, da se določi prehodno obdobje (npr. 6 mesecev), v katerem bodo imele občine čas za pripravo in
sprejetje odlokov.

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA ZOS
V NACIONALNO KOORDINACIJSKO
SKUPINO
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi
njihovega poziva, posredovalo podatke predstavnic ZOS
v Nacionalno koordinacijsko skupino.
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VPRAŠANJA OBČIN

8

SEJE VLADE RS

REDNE SEJE VLADE RS

SKLEPANJE SPONZORSKIH POGODB V
JAVNIH ZAVODIH

123. REDNA SEJA VLADE

Vprašanje:
»Ali lahko javni zavod katerega ustanoviteljica je občina
sklepa sponzorske pogodbe, na podlagi katere je javni zavod
v vlogi sponzorja?«
Odgovor Ministrstva za finance je na voljo TU.

Vlada je na 123. redni seji, ki je potekala 12. 5. 2022,
med drugim sprejela novelo Uredbe o upravnem poslovanju, Uredbo o določitvi vloge za priznanje statusa
upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini,
sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega
programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih
bonov '22 in izjave o unovčitvi digitalnega bona '22,
Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Sklep
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega
inštituta za javno zdravje in Odlok o začasnih ukrepih
za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivi
boleznijo Covid.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o upravnem poslovanju
S spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se dopolnjujejo pravila o poslovanju s (fizično in
elektronsko) kopijo dokumenta. Sprememba in dopolnitev
uredbe je potrebna zaradi implementacije sprememb
Zakona o splošnem upravnem postopku, ki so se uveljavile z Zakonom o debirokratizaciji. Konkretno zaradi
spremembe pravila, ki je omogočil vročanje (upravnih)
odločb v obliki izvirnika in kopije (pred spremembo so
se odločbe vročale le v obliki izvirnika).
Uredba o določitvi vloge za priznanje
statusa upravičenca do digitalnega bona
'22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca
subvencioniranega izobraževalnega
programa o udeležencih, izjave o združitvi
digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi
digitalnega bona '22
Vlada je sprejela uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, na podlagi katerega je vladi
prepuščena določitev štirih dokumentov: vloga za priznanje
statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočilo izvajalca subvencioniranega izobraževalnega
programa o udeležencih, izjava o združitvi digitalnih bonov
'22, izjava o unovčitvi digitalnega bona '22.
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S 15. junijem letos bodo lahko upravičenci iz skupine
šolajočih, to so učenci zadnje triade osnovne šole, vsi
dijaki in vsi študentje, lahko začeli unovčevati digitalne
bone ’22 v vrednosti 150 evrov. Uredba prinaša izjavo
o unovčitvi in izjavo o združitvi digitalnih bonov (če jih
bodo bratje, sestre, polbratje, polsestre želeli združiti), ki
ju bodo upravičenci potrebovali pri unovčevanju.
Že dan po objavi te uredbe v Uradnem listu RS bodo
lahko osebe, ki se izobražujejo v tujini na stopnji, primerljivi zadnji triadi osnovne šole, srednjemu, višjemu
ali visokemu izobraževanju, pri Službi Vlade za digitalno
preobrazbo vložile zahtevo za priznanje statusa upravičenca
do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini. Na ta način
bodo, če bo ugotovljeno, da izpolnjujejo zakonske pogoje,
pridobili digitalni bon '22, ki ga bodo lahko unovčili od
15. junija dalje.
Odrasle osebe, stare 55 let in več, bodo lahko koristile
digitalni bon za nakup računalniške opreme po vključitvi
v subvencioniran program neformalnega izobraževanja s
področja digitalnega opismenjevanja. V prihodnjih dneh
bo objavljen javni razpis za izbor izvajalcev neformalnih
izobraževanj s področja digitalnih kompetenc za starejše
od 55 let, kar pomeni, da bodo neformalna izobraževanja
potekala letos poleti in jeseni. Izvajalci teh izobraževanj
nam bodo poslali podatke o udeležencih, na osnovi tega
sporočila pa bodo udeleženci postali upravičenci do
unovčitve digitalnega bona ’22. Bon bo možno unovčiti
do 30. novembra 2022.
Več informacij o digitalnem bonu ’22, kjer bosta objavljeni
tudi izjavi in zahteva, ki jih bodo upravičenci za namen
unovčitve bona izpolnili, je na voljo TU.

na visoki dodani vrednosti. Hkrati bo povezovalo različne
dejavnosti. Bližina ZIS Pomurje bo omogočala multidisciplinarno povezovanje med različnimi gospodarskimi in
negospodarskimi dejavnostmi in s tem ustvarila pogoje
za velika, srednja in mala podjetja, da v sodelovanju z
raziskovalci iz ZIS Pomurje dosežejo inovacijski potencial
svojih izdelkov, storitev in procesov ter s tem dvignejo svojo
konkurenčnost in dodano vrednost.
ZIS Pomurje bo nadgradil delo raziskovalnih jeder v
Pomurju, še posebej raziskovalne dejavnosti Splošne
bolnišnice Murska Sobota, kot trenutno najbolj referenčne
raziskovalne skupine, kakor tudi vseh drugih v Pomurju. S
tem bo zagotovljena kadrovska in organizacijska infrastruktura ter sistemsko financiranje znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Tako bo ZIS Pomurje usmerjen v tehnološko
področje in aplikativen prenos raziskav v prakso in s tem
povezane populacijske ukrepe.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Znanstveno in inovacijsko središče
Pomurje
Cilj je podpreti znanstveni razvoj in inovativnost Pomurja
ter Kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS), s tem pa
tudi celotne Slovenije, prav tako pa povečati javna vlaganja
v raziskovalno-razvojno dejavnost in število raziskovalcev
v omenjenem delu Slovenije.
Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje (ZIS Pomurje)
bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega
tehnološkega znanja ustvarjal raziskovalno mrežo in ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko
inovativna. Temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo
temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost,
kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
V skladu s priporočili Strokovne svetovalne skupine za
zajezitev in obvladovanje epidemije je, zaradi ugodnejše
epidemiološke slike in značilnosti različice Omikron,
Vlada RS sprejela, da pogoja prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja (pogoj PCT), ni več potrebno izpolnjevati:
• uporabnikom in obiskovalcem storitev bolnišnic;
• uporabnikom in obiskovalcem izvajalcev zdravstvene
dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki
izvajajo nastanitev;

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Sklep ki določa vlogo NIJZ na področju dejavnosti
preskrbe s cepivi in imunoglobini za izvajanje programa
cepljenja in zaščite z zdravili.
Sklep razširja pravno podlago za preskrbo s cepivi in
zdravili. Vloga NIJZ pri preskrbi s cepivi in zdravili se
razširi na vsa cepiva in zdravila, ki so določena v vsakokratnem Programu cepljenja in zaščite z zdravili, in ne samo na
cepiva in zdravila, ki so financirana iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja. To vključuje tudi cepiva, ki se
financirajo iz proračunskih sredstev, kot so cepiva proti
covid-19.
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Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa
Vlade Republike Slovenije, sprejetega
11. november 2021 o uporabi kadrovskih
zmogljivosti Civilne zaščite Republike
Slovenije za potrebe izvajanja pomoči
pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali
socialno-varstvenih ustanovah za uspešno
spopadanje s covidom-19
Zaradi izboljšanja epidemioloških razmer v Republiki
Sloveniji ni več potreb po izvajanju pomoči pri oskrbi
bolnikov v zdravstvu in socialno-varstvenih ustanovah z
uporabo kadrovskih zmogljivosti Civilne zaščite Republike
Slovenije, zato je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep
o prenehanju veljavnosti omenjenega sklepa.

• uporabnikom in obiskovalcem storitev izvajalcev
socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo
nastanitev.
Pogoj PCT se torej popolnoma ukinja v vseh zdravstvenih
in socialno varstvenih dejavnostih. V skladu s priporočili
strokovne skupine pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih
mask (tipa II ali IIR, tipa FFP2 ali FFP3) pri gibanju
in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Prav tako v slednjih ostaja
tudi ukrep obveznega razkuževanja rok.

DOPISNE SEJE VLADE RS

Prerazporeditev sredstev državnega
proračuna
Vlada RS je Med drugim je Finančni upravi RS razporedila
devet milijonov evrov za pokritje covid-19 obveznosti.
Finančna uprava RS bo ponudnikom storitev izplačala
sredstva v višini unovčenih bonov za plačilo storitev s
področja gostinstva, turizma, športa in kulture.
V okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada
prerazporedila 5,9 milijona evrov. Sredstva bodo prerazporejena na postavke namenjene pokrivanju covid-19
izdatkov.
Celoten povzetek 372. dopisne seje Vlade RS je na voljo

372. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 372. dopisni seji, ki je potekala 5.
5. 2022, med drugim sprejela sklep o spremembah
posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov
ambulant družinske medicine oziroma otroškega in
šolskega dispanzerja in sklep, na podlagi katerega
pomoč civilne zaščite pri oskrbi bolnikov s covidom-19
ni več potrebna. Prav tako je prerazporedila sredstva
državnega proračuna, v Načrtu razvojnih programov
2022–2025 uvrstila dvema razvojnima projektoma v
okviru programa Eurostars namenila pol milijona evrov
in se seznanila z Informacijo o stanju prenosa direktiv
v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih
ugotavljanja kršitev prava EU.

TU.

373. DOPISNA SEJA VLADE RS

Sklep o spremembah in dopolnitvah
Posebnega vladnega projekta za
nagrajevanje timov ambulant družinske
medicine oziroma otroškega in šolskega
dispanzerja
Poleg manjših vsebinskih sprememb pri točkah dve in
pet, spremembe vključujejo nov, peti odstavek v sedmi
točki priloge, ki se nanaša na izplačilo delovne uspešnosti
zdravnikom, ki so javni uslužbenci, in so nosilci tima.
Ti so bili do sedaj nagrajeni tudi v primeru odsotnosti,
sprememba pa določa obračun delovne uspešnosti
sorazmerno z dejansko prisotnostjo zaposlenega, izplačilo
delovne uspešnosti pa se lahko zmanjša izključno zaradi
njegove odsotnosti. V 7. točki Priloge so torej natančneje
opredeljena merila glede višine izplačila delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela.

Vlada je na dopisni seji sprejela spremembo odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katero ni
več obvezna uporaba zaščitnih mask.
Zaposlenim v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva
pa za opravljanje dela ni več treba izpolnjevati pogoja
preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Spremembe, ki jih je
vlada sprejela v soboto, je predlagala strokovna skupina za
covid-19 pod vodstvom Mateje Logar.
Celoten povzetek 373. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.
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374. DOPISNA SEJA VLADE RS

• spodbujanje materinstva in očetovstva ter dvig rojstev;
• vzpostavljanje pogojev, da se mladi in ostale generacije
ne bi odseljevali iz Slovenije;
• spodbujanje vračanja Slovencev iz tujine;
• skladen regionalni demografski razvoj;
• migracije in integracija tujcev;
• varna in dostojna starost;
• medgeneracijsko sožitje, sobivanje in dialog.
Urad poleg tega tudi spremlja in usklajuje njihovo izvajanje. To so splošna področja, ki izhajajo iz domačih in
mednarodnih dokumentov ter iz strokovne literature s
področja demografske politike.
Celoten povzetek 375. dopisne seje Vlade RS je na voljo

Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela
Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo
višja z oktobrom. Iz dosedanjih 5% se zvišuje na 9%.
Z Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi se, s ciljem
izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni,
zvišuje višina požarne takse.
S spremembo Uredbe je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi
zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti,
namesto dosedanjih petih devet odstotkov od osnove za
obračun požarne takse. S tem bo zagotovljen višji pritok
požarne takse za izboljšanje požarne varnosti na lokalni
in državni ravni. Lokalnim skupnostim bodo tako zagotovljena višja sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih
enotah, državi pa bo sredstva namenila za financiranje
dejavnosti širšega pomena vključno s standardiziranimi
gasilskimi zavarovanji pripadnikov gasilske organizacije in
standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in
objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru
izvajanja svojih nalog.
Celoten povzetek 374. seje Vade RS je na voljo TU.

TU.

376. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 376. dopisni seji izdala Uredbo o načinu
ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in
za določitev višine namenske državne finančne pomoči
za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost
njihovih uslužbencev. Vlada je med drugim v načrt
razvojnih programov uvrstila več projektov s področja
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti in sprejela mnenje, da določila zakonov, ki
urejajo posvojitev otrok niso v neskladju z ustavo.

375. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada se je na 375. dopisni seji med drugim seznanila z
informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o
soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR in soglašala
s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo programa
Boxer v breme proračunov 2022 do 2026, vlada je
potrdila spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah
Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.

Strateška izhodišča za spodbujanje
energetske učinkovitosti v gospodarstvu
Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih
virov energije podrobneje predstavljajo tri reformne elemente, ki so predvidene v Načrtu za okrevanje in odpornost, in sicer v komponenti »Obnovljivi viri energije in
učinkovita raba energije v gospodarstvu«.
Reformni elementi naslavljajo tri glavna področja. To so:
• povečanje učinkovitosti trga na strani ponudbe in
povpraševanja z nadgradnjo tako imenovane tržnice
električne energije iz obnovljivih virov energije,
• povečanje učinkovitosti spremljanja in evidentiranja
izpustov s pomočjo tehnološke rešitve, pilotno uporabljene na registru sistema trgovanja s pravicami
do emisij toplogrednih plinov na območju Evropske
unije in

Sprememba Odloka o ustanovitvi in
nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za
demografijo
S sprejeto spremembo odloka se natančneje formalno
opredeljuje pojem »demografska politika«.
Delovanje Urada Vlade RS za demografijo je pokazalo,
še zlasti ob vključitvi urada v različne razvojne programe,
sklade za financiranje ipd., da je treba natančneje formalno
opredeliti, kaj spada pod pojem »demografska politika«.
Področja, ki se uvrščajo za podrobnejšo opredelitev pojma
demografska politika, so:
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• povečanje snovne in energetske učinkovitosti
v gradbeništvu z uporabo naprednih digitalnih
tehnologij v primeru metode BIM (angleško Building
Information Modelling, kar pomeni informacijsko
modeliranje gradenj).
Poleg tega strateška izhodišča predvidevajo tudi institucionalizacijo inovativnega pristopa k obravnavi testnih
in pilotnih rešitev, ki temeljijo na naprednih (digitalnih)
tehnologijah in naprednih tehnologijah za proizvodnjo energije, v obliki testnega laboratorija oziroma regulatornega
peskovnika.
Z namenom poenotenja izraza in zagotavljanja večje
razumljivosti funkcije tovrstnega testnega laboratorija,
se v dokumentu uporablja izraz regulatorni peskovnik.
Ta se bo izvajal v sklopu aktivnosti krovnega programa
Laboratorija politik, ki je sestavni del Celovitega strateškega
projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno
gospodarstvo.
Načrtovani obseg sredstev iz Načrta za okrevanje in
odpornosti je 3.000.000 evrov za tri pilotne projekte na
področju energetske učinkovitosti in 2.000.000 evrov za
testni laboratorij. Črpanje sredstev je predvideno v letih
2022 in 2023.
Celoten povzetek 376. dopisne seje Vlade RS je na voljo

aktih, s predpisi, ki jih določata vlada in minister, pristojen
za kulturo.
VOD je po ZVKD-1 t. i. tretja kategorija varstva
nepremične kulturne dediščine, za katero se mora zagotavljati izvajanje varstva kot javna korist (8. člen ZVKD-1).
Registrirana nepremična kulturna dediščina svoj pravni
status pridobi prek prostorskih aktov. Te sprejemajo
bodisi občine bodisi (redkeje) država. Kulturni spomeniki (državnega ali lokalnega pomena) svoj pravni status
pridobijo z aktom o razglasitvi.
Za razliko od registrirane dediščine se VOD ne varuje
le posredno preko prostorskih aktov, pač pa neposredno
preko varstvenih usmeritev, ki so določene v uredbi, bolj
natančno pa opredeljene v aktu o določitvi VOD, ki ga
izda minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu:
podrobnejše varstvene usmeritve za posamezni VOD).
VOD je torej kategorija varstva nepremične dediščine, ki
svoj pravni status pridobi s splošnim predpisom.
Pri pripravi prostorskih planov in načrtov, s katerimi
se regulirajo prostorski razvoj in prostorske ureditve, se
obvezno upošteva VOD. Z uveljavitvijo akta o določitvi
VOD ti varstveni režimi postanejo zavezujoči pravni
režimi, ki jih je pri pripravi prostorskih planov in načrtov
potrebno obvezno upoštevati (74. člen ZVKD-1).
Poleg navedene obveze po upoštevanju VOD tudi velja, da
je za poseg vanj treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
(28. člen ZVKD-1).

TU.

377. DOPISNA SEJA VLADE RS

Celoten povzetek 377. dopisne seje Vlade RS je na voljo

Vlada je na 377. dopisni seji med drugim izdala Uredbo
o varstvenih območjih dediščine in sprejela Skupni
kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti
2022 in 2023.

TU.

378. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 378. dopisni seji med drugim sprejela
Uredbo o pomožni policiji in Načrt razvoja raziskovalne
infrastrukture 2030, Odlok o dopolnitvi Odloka o
razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za
kulturne spomenike državnega pomena, Načrt razvoja
raziskovalne infrastrukture 2030 in Načrt varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za letos. Sprejete so
bile tudi Spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami v letu 2022 ter Informacija o
pripravi Vojaške strategije Republike Slovenije. Vlada
RS je sprejela tudi popravljen Akcijski načrt za razvoj
ekološkega kmetijstva do leta 2027, odprla nove integralne proračunske postavke, v veljavni Načrt razvojnih

Uredba o varstvenih območjih dediščine
Varstvena območja dediščine (v nadaljevanju: VOD) je
povsem na novo uvedel ZVKD-1 leta 2008. Njegov 3. člen
opredeljuje VOD kot območje z enotnimi značilnostmi
nepremične dediščine, ki je zaradi svojih vrednot in razvojnih potencialov pomemben del prostorskih ureditev.
25. člen ZVKD-1 določa, da se VOD določi z namenom
celostnega ohranjanja dediščine, preprečevanja njenega
uničenja in okrnjenja njenih vrednot v prostoru na državni
in lokalni ravni.
Cilj določitve VOD je vzpostavitev neposrednega varstva
kulturne dediščine, ki se zdaj posredno varuje v prostorskih
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virov v povezavi z »Evropskim oblakom za odprto znanost«
(EOSC) ter človeške genomike v povezavi z evropsko
pobudo »1+milijonov genomov« (1+MG).

programov 2022-2022 uvrstila sofinanciranje žičniških
naprav in gradnji vpadnice in avtocestnega priključka.
Vlada RS je sprejela še odgovore Republike Slovenije
na uradni opomine Evropske komisije, in sicer v zvezi
z neotifikacijo predpisov za prenos direktiv Evropske
unije, v zvezi s prenosom direktive v zvezi s standardi
za kompetence v pomorskem prometu in v zvezi z
neotifikacijo predpisov glede prehodnih ukrepov za
priznavanje potrdil tretjih držav.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami za letos
Načrt Uprava za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam,
ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam.
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto
2022 obsega temeljne naloge na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se skladno z
usmeritvami in programi, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letih od 2016 do 2022, letos izvajale na ravni
države.

Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture
2030
Pri pripravi NRRI 2030 so bilI upoštevani rezultati v
preteklem desetletju kot tudi nove mednarodne in nacionalne okoliščine na področju raziskovalne infrastrukture
oziroma znanosti in raziskav.
Prvi in največji sklop NRRI 2030 prinaša predstavitev
prenovljenega seznama prednostnih mednarodnih projektov in prenovljenega seznama že implementiranih
projektov (t. i. »landmarkov«), to je projektov, v katere
se je Slovenija formalno že vključila in s tem sprejela
mednarodne in nacionalne obveznosti za njihovo izgradnjo
oziroma delovanje. V tem kontekstu je podan pregled o
napredku implementacije posameznega mednarodnega
projekta/landmarka kot tudi projekcija za nadaljevanje.
Slovenija se je do sedaj uspešno vključila v 18 prednostnih
mednarodnih projektov. Sodeluje tudi pri izgradnji BELLE
II v Tsukubi na Japonskem in pri izgradnji Centra FAIR v
Darmstadtu v Nemčiji; v letu 2017 je Slovenija postala tudi
pridružena članica CERN. Preko kohezijskega projekta
HPC RIVR se je Slovenija vključila tudi v evropski vodilni
projekt na področju računskih zmogljivosti EuroHPC.
Na poziv za izraz interesa za nove projekte v NRRI 2030
je bilo podanih 13 predlogov, od katerih jih je 5 doseglo
kriterije za vključitev: EMBRC, GUIDE, Instruct, Operas
in RESILIENCE. Na posodobljenem prednostnem seznamu mednarodnih projektov so še projekti E-RISH in
dosedanja projekta v nastajanju eLTER in METROFOOD,
ni pa več projektov ISBE in European XFEL ali EuroFEL.
V drugem ključnem sklopu novega NRRI je predstavljen
revidiran seznam 12 prednostnih nacionalnih področij.
Ta vsebinsko bistveno ne odstopajo od seznama iz NRRI
2011-2020, gre predvsem za bolj jasno definirane in
posodobljene prvotne prioritete. Pomembnejši novi
poudarki so na področjih infrastrukture za kvantne ter
fotonske materiale in tehnologije, umetno inteligenco, pametna mesta, gozdarstvo, hrambo in dostop do digitalnih

Spremembe načrta vaj v obrambnem resorju
in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami za letos
Ministrstvo za obrambo bo s sklepom seznanilO vse
prejemnike načrta, vlada pa predsednika države in Odbor
Državnega zbora za obrambo. Načrt vaj v obrambnem
sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami temelji na Zakonu o obrambi in na Zakonu o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki določata,
da vlada usklajuje organizacijo, priprave in izvajanje
obrambe države ter izvajanje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju države.
Vlada je Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 sprejela
konec januarja letos, spremembe in dopolnitve načrta pa
sledijo spremembam, ki jih sporočajo organizatorji mednarodnih vaj v tujini in pripadniki tujih oboroženih sil, ki
so preklicali udeležbo na načrtovani mednarodni vaji v
Sloveniji.
Celoten povzetek 378. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

381. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022 in razporedila sredstva državnega
proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o izpolnitvi naloge Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za
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usklajevanju interventnih zakonov in priglasitvi ukrepov
pomoči Evropski komisiji.
V letu 2020 smo v Sloveniji izplačali približno 1,77 milijarde evrov državnih pomoči, od tega približno 1,27 milijarde evrov za reševanje gospodarske situacije kot posledice
izbruha epidemije (to predstavlja 71,6 % vseh pomoči
tega leta). Preostalih 501,64 milijona evrov, kar je 29,35
milijona evrov več kot leta 2019, pa je bilo namenjenih
ostalim kategorijam pomoči.

pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne
meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti
tihotapljenju ljudi ter se seznanila s Poročilom Sveta
za vključevanje tujcev za leto 2020. Prav tako pa je
Vlada RS sprejela Enaindvajseto poročilo o državnih
pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020
ter Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2021.

Letošnji izvedbeni načrt Resolucije o
nacionalnem programu za mladino 20132022
Izvedbeni načrt za leto 2022 Resolucije o nacionalnem
programu za mladino 2013-2022 je sestavljen iz ukrepov,
katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj
proračuna 2022, v okviru evropskih strukturnih sredstev
ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi
finančnih posledic. Dodatno so navedeni tudi ukrepi, ki
se financirajo iz programa Erasmus+.
Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v
letošnjem izvedbenem načrtu, saj bodisi teh ministrstva
ne načrtujejo v letošnjem letu ali pa zanje ni mogoče
zagotoviti ustreznega financiranja.

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije za leto 2021
Vlada RS je soglašala s poročilom o delu in zaključnemu
računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG)
za leto 2021, ki ga je na svoji 50. dopisni seji dne 25.
februarja 2022 sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije. Vlada pošlje Poročilo o delu
in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS za leto 2021 Državnemu zboru RS.
Celoten povzetek 380. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

Razporeditev sredstev državnega proračuna
Vlada RS je med drugim znotraj finančnega načrta
Ministrstva za notranje zadeve prerazporedila 2,5 milijona
evrov za izplačilo povračil občinam ob zunanji schengenski
meji zaradi povečanega nadzora državne meje.

381. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada je na 381. dopisni seji med drugim v veljavni
Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila 12
novih projektov v okviru programa Blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje v okviru Norveškega
finančnega mehanizma 2014–2021 ter Finančnega
mehanizma Evropskega gospodarskega prostora
2014–2021.

Poročilo Sveta za vključevanje tujcev za leto
2020
Vlada RS se je seznanila s Poročilom Sveta za vključevanje
tujcev za leto 2020. Naloge sveta, ki je bil ustanovljen 23.
avgusta 2012, so podajanje mnenj in priporočil k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
spremljanje izvajanja integracijskih ukrepov, analiziranje
stanja, podajanje mnenj in priporočil ter sodelovanje v
postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo
na področje vključevanja tujcev, ter letno poročanje Vladi
Republike Slovenije.

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje
nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki na lokalni, regionalni in državni
ravni prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in
prilagajanju nanje. K prijavi so bili vabljeni prijavitelji s
projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije
iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne
mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in
izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi
podnebnih sprememb.
Skupna višina dodeljenih sredstev znaša 14.183.902,52
evrov, v okviru štirih rezultatov pa se sredstva delijo na
naslednji način:

Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh
v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020
Obdobje od leta 2020 do danes so zaznamovali pandemija covida-19 in ukrepi za reševanje njenih posledic.
Delo v letu 2020 in tudi 2021 je temeljilo predvsem na
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Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19 posledično pomeni prenehanje veljavnosti
vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja
in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

• povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov
(skupna višina dodeljenih sredstev 4.895.468,23
evrov),
• izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti (skupna
višina dodeljenih sredstev 4.370.602,72 evrov),
• povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva
(skupna višina dodeljenih sredstev 2.578.148,53
evrov) in
• izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom
zaradi podnebnih sprememb (skupna višina dodeljenih
sredstev 2.339.683,04 evrov).
Države donatorice Norveška, Islandija in Lihtenštajn
prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega
mehanizma EGP stremijo k zmanjšanju gospodarskih in
socialnih razlik v Evropi ter krepitvi dobrih odnosov med
Slovenijo in državami donatoricami. Z izborom projektov
v okviru omenjenega javnega razpisa, bomo s skupnimi
močmi doprinesli k ohranjanju zelene Slovenije za prihodnje rodove.

Konsolidirana premoženjska bilanca države
in občin
Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2021 znaša 54,17 milijard evrov in se je glede na stanje,
izkazano na dan 31. december 2020, v letu 2021 povečala
za 1,37 % oziroma 732,4 milijonov evrov.
Podaljšana koncesija za sežiganje
komunalnih odpadkov v Celju
Vlada RS je izdala odločbo, s katero se koncesija za storitev sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin
Savinjske regije, podeljena družbi Energetika Celje d. o.
o., podaljša za pet let, in sicer do 29. avgusta 2028.

382. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 382. dopisni seji, ki je potekala 30. 5.
2022 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejela
Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin,
podaljšala koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju in odločila, da bo objavila nov razpis za
podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja cest na enem od območij.
Vlada RS se je seznanila tudi s poročilom Medresorske
delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju
migracij za obdobje od 30. marca 2021 do 31. marca
2022, sprejela poročilo o delu Medresorske operativne
skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične
pomoči Ukrajini. Prav tako pa je Vlada RS sprejela sklep
o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko
sklada, prerazporedila sredstva državnega proračuna,
sprejela Stališče do ocene Fiskalnega sveta Republike
Slovenije glede Programa stabilnosti 2022 in s sklepom
sprejela Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih
strategij v letu 2021.

Poročilo Medresorske delovne skupine za
spremljanje aktivnosti na področju migracij
za obdobje od 30. marca 2021 do 31. marca
2022
V poročevalskem obdobju je bil opazen trend zmanjšanja
nezakonitih prehodov državne meje. Prevladovali so
državljani Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Več kot
polovico nezakonitih prehodov državne meje sta obravnavali policijski upravi Koper in Novo mesto, obseg
obravnav pa se je povečal na območju policijskih uprav
Maribor in Ljubljana. Opažen je bil trend povečanja
izraženih namer podati prošnjo za mednarodno zaščito,
in sicer je bilo v poročevalskem obdobju obravnavanih
3483 namer, kar je za 7,7 % več kot v enakem obdobju
v letu 2020.
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je zaznal povečano število prihodov. Zaradi povečanega števila
prihodov se je ponovno odprla izpostava v Logatcu, kjer so
nastanjene predvsem družine in mladoletniki brez spremstva. Zelo veliko je bilo zaznanih samovoljnih zapustitev,
odhajajo tudi družine.
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Sklep o povečanju namenskega premoženja
in kapitala Eko sklada
Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih
oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov,
predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z
namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
in javno kanalizacijo
Z dopolnitvijo uredbe se uveljavlja določena izjema pri
odvajanju toplotno izrabljene termalne vode v vodotok
iz obstoječe naprave. V nekaterih primerih obstoječih
naprav se namreč toplotno izrabljena termalna voda odvaja
v vodotok, ki zlasti pozimi praktično nima pretoka ali pa
je ta izjemno nizek, hkrati pa je tudi temperatura vode v
vodotoku nizka.

Prerazporeditev sredstev državnega
proračuna
Vlada RS je med drugim Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport razporedila sredstva splošne proračunske
rezervacije v višini 1,5 milijona evrov. Sredstva bodo
namenjena za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in
izobraževanja ter znanosti za mesec april 2022.
Celoten povzetek 382. dopisne seje Vlade RS je na voljo
TU.

Predlog Nacionalnega programa za izvajanje
Sklada za notranjo varnost v Republiki
Sloveniji za obdobje 2021–2027
Ključni uredbi za pripravo Nacionalnega programa za
Sklad za notranjo varnost v Republiki Sloveniji za obdobje
2021–2027 (NP ISF) sta Uredba o skupnih določbah in
Uredba o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (Uredba
ISF). Za Republiko Slovenijo znaša začetna dodelitev v
okviru deljenega upravljanja za ISF 26.507.667,00 evrov,
od tega 1.590.460,00 evrov za tehnično pomoč.
Celoten povzetek 383. dopisne seje Vlade RS je na voljo

383. DOPISNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na 383. dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade,
Uredbo o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter potrdila predlog Nacionalnega programa
za izvajanje Sklada za notranjo varnost v Republiki
Sloveniji za obdobje 2021–2027.

TU.

Uredba o izvajanju Zakona o stanovanjski
jamstveni shemi za mlade
Uredba določa nekatere pojme, podrobneje ureja dokumentacijo, s katero kreditojemalec dokazuje izpolnjevanje
pogojev po zakonu, urejen je tudi prehod zastavne pravice
na nepremičnini, ki je predmet financiranja, in morebitnih
drugih stranskih pravic na državo v primeru unovčitve jamstva. Uredba podrobneje ureja tudi način določitve namena
porabe kredita, podrobneje ureja postopek in pravila za
dodelitev jamstvene kvote posamezni komercialni banki
ter vsebino pogodbe o dodelitvi jamstvene sheme. Določa
se tudi bistvene določbe kreditne pogodbe, saj kreditne
pogodbe ne smejo presegati okvirjev, ki jih je določil zakon.
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9

SEJE DRŽAVNEGA
ZBORA RS

10 SEJE DRŽAVNEGA SVETA
RS

1. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

51. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA
RS

13. 5. 2022 so se na ustanovni seji sestali novoizvoljene
poslanke in poslanci Državnega zbora RS.
Po nagovorih predsednika države Boruta Pahorja in
dozdajšnjega predsednika državnega zbora so potrdili
dnevni red seje in imenovali mandatno-volilno komisijo.
Novoizvoljena komisija je končala zasedanje, državni zbor
pa je potrdil mandate vseh 90 poslancev. S potrditvijo
mandatov poslancem je bil tudi uradno ustanovljen deveti
sklic državnega zbora.
S 55 glasovi podpore je bila Urška Klakočar Zupančič
izvoljena za predsednico državnega zbora in je tako postala
prva ženska na tej poziciji. Poslanci pa so za podpredsednico državnega zbora izvolili Meiro Hot.

Državni svet RS je na 51. izredni seji, ki je potekala
11.5.2022, podal zahtevo za začetek postopka za oceno
ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za
leto 2022 in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. Državni svetniki so se seznanili tudi z letnim poročilom Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in s
poročilom o delu Državne revizijske komisije za 2021.
Državni svetniki so sprejeli spremembe in dopolnitve
Poslovnika Državnega sveta ter se seznanili tudi z
zaključki posveta Prehranska varnost kot strateška dobrina in zaključki posveta Izvajanje lokalnega razvoja.
Na Vlado RS in pristojna ministrstva pa so podali tudi
nekaj pobud in predlogov.

2. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS

Zahteva za začetek postopka za oceno
ustavnosti Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2022 in 3. člena Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2022 in 2023
Državni svet je podal zahtevo za začetek postopka za oceno
ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki
se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov
(Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh
človekovih pravic).
Državni svet je namreč ugotovil, da je v Proračunu za 2022
nižji znesek od usklajenega, o čemer Državni svet ni bil
seznanjen. S tem je Vlada RS grobo posegla v že usklajen
finančni načrt Državnega sveta in ravnala v nasprotju z
odločbo Ustavnega sodišča U-I-474/18. Zato Državni svet
poziva Ustavno sodišče, da prouči kršitev 2. in 3. člena
Ustave in ugotovi, da so Sprememba proračuna Republike
Slovenije za leto 2022 v neskladju z Ustavo. Ker uporaba
omenjenih zakonskih določb resno posega v avtonomijo
neodvisnih ustavnih organov in jim onemogoča izvrševanje

Poslanke in poslanci so na 1. izredni seji Državnega
zbora RS, ki je potekala 25. 5. 2022 na tajnem glasovanju s 54 glasi za in 30 proti za predsednika 15. Vlade
RS imenovali dr. Roberta Goloba.
Poleg imenovanja predsednika Vlade RS so poslanke in
poslanci DZ RS sprejeli Odlok o ustanovitvi in nalogah
delovnih teles Državnega zbora, izvolili podpredsednico
Državnega zbora RS in soglasno imenovali generalno
sekretarko Državnega zbora RS.
Za podpredsednico je bila izvoljena poslanka Nataša Sukič,
za generalno sekretarko pa je bila imenovana Uršula Zore
Tavčar.
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Zaključki posveta Prehranska varnost kot
strateška dobrina
Državni svet se je seznanil tudi z zaključki posveta
Prehranska varnost kot strateška dobrina, ki je v Državnem
svetu potekal 17. decembra 2021, in pozval Vlado RS ter
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da se
do njih opredelita.
Zaključki se nanašajo na to, da se v Ustavo RS zapiše, da
država zagotavlja prehransko varnost, ki jo mora v prvi vrsti
zagotavljati z večjo samooskrbo. Zagotavljanje prehranske
varnosti in trajnostnega razvoja mora biti prioritetni cilj
države, saj je to ključna strateška dobrina, ki mora biti
dostopna vsem prebivalcem. Država mora tudi vzpostaviti
pogoje za izvajanje kmetijske dejavnosti, katere temeljna
naloga je pridelava varne in kakovostne hrane. Pripraviti
je treba nacionalno strategijo o zagotavljanju prehranske varnosti in z odpravo zaraščanja zaščititi kmetijska
zemljišča in povečati njihove površine. Poskrbeti je treba za
obstoj kmetij in oživiti zapuščene kmetije ter z ustreznimi
spodbudami v kmetijsko panogo privabiti več mladih in
žensk, do sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike
pa naj bodo upravičeni zgolj tisti, ki zemljo obdelujejo
in pridelujejo hrano. Ukrepi naj spodbujajo kmetovanje,
povezovanje akterjev v verigi preskrbe s hrano, kratke prodajne verige lokalno pridelane hrane, promocijo lokalno
pridelane hrane, ozaveščajo o problematiki zavržkov hrane,
odpravljajo nepoštene prakse v verigi preskrbe s hrano ter
zaščitijo primarnega pridelovalca hrane – kmeta. Poleg tega
je treba zagotoviti poštene odkupne cene, v državne blagovne rezerve pa naj se vključi tudi semena, ki so izrednega
pomena za pridelavo hrane in prehransko neodvisnost. V
luči podnebnih sprememb in s tem povezanim obvladovanjem tveganj v kmetijstvu je vsem kmetovalcem nujno
zagotoviti dostop do novih spoznanj in tehnologij, da bodo
v spremenjenih podnebnih razmerah sposobni pridelovati
hrano. Predlagali so tudi razmislek o ustreznih davčnih
spodbudah oziroma olajšavah za primarne pridelovalce
hrane.

svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti, Državni svet
zahteva prednostno obravnavo.

Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto
2021
Državni svetniki so se seznanili z Letnim poročilom Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto
2021, ki je lani zabeležil za 0,7 odstotka več zavarovancev,
kar je skupno največ zavarovancev do zdaj – v povprečju
965.000.
Predstavniki interesov delojemalcev v Državnem svetu so
z vidika krepitve blagajne pokojninskega in invalidskega
zavarovanja predlagali ponovno proučitev ustreznosti
trenutnih različnih višin prispevnih stopenj delodajalcev
(8,85 % od osnove) in zavarovancev (15,5 % od osnove)
iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj
je Slovenija ena redkih držav v Evropski uniji, ki navedenih stopenj nima izenačenih. Ob tem so izpostavili
nujnost zagotavljanja dostojnih pokojnin, ki omogočajo
preživetje posameznika ter potrebo po iskanju rešitev, ki
bodo omogočile, da bo sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja vzdržen tudi brez pomoči države, saj je
slednje, še zlasti v primeru kriznih dogodkov, nezanesljiv
vir prihodka.
Poročilo o delu Državne revizijske komisije
za leto 2021
Državna revizijska komisija je v letu 2021 prejela 243 vlog,
kar je primerljivo s prejšnjimi leti.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Državnega sveta
Sejo Državnega sveta po novem lahko skliče predsednik
tudi brez predhodnega posvetovanja s kolegijem, kadar je
to nujno potrebno, ker je odločitev treba sprejeti prej kot
v sedmih dneh.
Dodane so tudi spremembe v primeru obveščanja
Državnega sveta, če je kateri izmed svetnikov v priporu
ali je proti njemu začet kazenski postopek, za katerega
je predpisana zaporna kazen nad pet let, in postopke za
priznanje imunitete.

Zaključki posveta Izvajanje lokalnega
razvoja
Državni svetniki so na Vlado RS posredovali tudi zaključke
posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
(LEADER/CLLD) danes in jutri, ki je potekal 20. aprila
2022. Ti med drugim določajo, da je treba za čim prejšnji
začetek izvajanja pristopa LEADER/CLLD in boljšo
pripravljenost na prihodnje razvojne izzive zagotoviti
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območju občine Podvelka. Določitev plovbe na motorni
pogon je namreč zelo pomembna za razvoj turizma Dravske
doline. Zainteresirane občine si že vse od leta 2010 aktivno
prizadevajo za ureditev ustreznega režima plovbe na reki
Dravi na območju od meje z Avstrijo do iztoka na območju
občine Podvelka, vendar dolgoletni postopek še zmeraj
ni končan. Ker so občine izpolnile vse zakonske pogoje,
se poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da se aktivno
vključi v postopek ter tako pripomore k čimprejšnjemu
sprejemu Uredbe.

pravočasno oz. čimprejšnjo pripravo in sprejetje strateških
in izvedbenih dokumentov za črpanje sredstev v programskem obdobju 2021–2027 ter njihovo uskladitev med
vsemi deležniki na nacionalni ravni. Poenostaviti je treba
administrativne postopke in uveljavljanje upravičenih
stroškov za sofinanciranje, da pri pripravi strategije lokalnega razvoja namesto enega zaposlenega lahko sodeluje več
zaposlenih v različnih % do skupaj 100 %. K aktivnostim
pri spodbujanju prehranske varnosti in samooskrbe je
treba povabiti tudi lokalne akcijske skupine, ki na podlagi
LEADER/CLLD projektov poznajo realne potrebe terena,
načine povezovanja ključnih deležnikov v lokalnih okoljih
ter mehanizme za doseganje najboljših učinkov.

Pobude in vprašanja državnih svetnikov
Vladi RS je bil podan predlog, za vzpostavitev
učinkovitega sistema preprečevanja kršitev voženj z
motornimi vozili v naravnem okolju tako, da zagotovi pogoje in sredstva za zakonsko izvajanje nadzora in
sankcioniranja s ciljem, da prepreči škodo na kmetijskih
zemljiščih in v gozdovih, ki jo povzročajo vozniki terenskih
vozil. Namreč število uporabnikov terenskih vozil, npr.
motokros motorjev, enduro motorjev, štirikolesnikov
ali motornih sani, se povečuje, njihov odnos do zasebne
lastnine in narave pa je vse pogosteje aroganten in nesramen. Če resnično želimo zaščititi naravo, živali ter lastnike
kmetijskih in gozdnih zemljišč, potem je treba ustrezno
sankcionirati kršitelje, saj zgolj zakonska prepoved ne
zadošča.
Podan je bil tudi predlog, da se v okviru pokopališke
dejavnosti, v skladu z načelom zagotavljanja pietete, zakonsko opredeli rok, v katerem se pokoplje pokojnika
(npr. do 3 dni, saj se tradicionalno pokojnika pokoplje
tretji dan po smrti), če vzroki smrti niso sporni. Pretehtati
pa je treba tudi smotrnost delitve pristojnosti pogrebne
dejavnosti med javno in zasebno.
Na Vlado RS je bilo naslovljeno vprašanje, v kateri fazi je
projekt izgradnje tretjega pomola v Luki Koper, kakšni
sta časovnica izgradnje ter prostorska rešitev in kakšna je
vloga oz. kakšne so pravice in obveznosti občin Ankaran
in Koper ter lokalnega prebivalstva v okviru realizacije
projekta tretjega pomola v Luki Koper.
Ministrstvu za okolje in prostor je bil podan predlog, da se
aktivno vključi v postopek določitve plovbe na motorni
pogon na reki Dravi ter tako pripomore k čimprejšnjemu
sprejemu Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na
reki Dravi na območju od meje z Avstrijo do iztoka na
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evrov, kar pomeni, da trenutni primanjkljaj znaša 4,6 %
načrtovanega.
Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih štirih mesecih
dosegli okoli 3,38 milijarde evrov in so za 15,7 % ali 458,4
milijona evrov višji kot v enakem lanskem obdobju.
Visoka zaposlenost in stabilen trg dela sta pomembno
prispevala k rasti prihodkov od dohodnine, ki so se zvišali
za 9,1 % na 632,3 milijona evrov.
Rastejo tudi prilivi od davka na dodano vrednost. Dosegli
so približno 1,56 milijarde evrov, kar je 24,2 % oziroma
304,3 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. To je
odraz gospodarske aktivnosti, ki jo spodbujajo investicije
in živahna zasebna potrošnja.
Prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so zahvaljujoč
dobremu poslovanju podjetij narasli za 13,4 % oziroma za
45,5 milijona evrov na 385,8 milijona evrov, prihodki od
trošarin pa so se zvišali za 13,8 % ali 18,7 milijona evrov
na 404,8 milijona evrov.
Nedavčni prihodki so v prvih štirih mesecih letos dosegli
263,2 milijona evrov in so za 49,5 milijona evrov oziroma
23,2 % višji kot v enakem obdobju lani. Večji del razlike se
nanaša na operacije zakladnice v povezavi z zadolževanjem
in servisiranjem dolga Republike Slovenije.
Prejeta sredstva iz Evropske unije so v prvi tretjini leta
dosegla 466,4 milijona evrov, kar je 159,7 milijona evrov
oziroma 52,1 % več kot v primerljivem obdobju lanskega
leta.
Za stroške dela ožje državne uprave smo v prvih štirih
mesecih namenili 491,5 milijona evrov oziroma 27 milijonov evrov ali 5,2 % manj kot v enakem obdobju lani.
Znižanje je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za
delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.
Izdatki za obresti so v prvi tretjini leta skupaj dosegli
342,9 milijona evrov in so za 78,5 milijona evrov nižji od
primerljivega obdobja v lanskem letu.
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos
namenili 646,7 milijona evrov, kar je 38,3 % ali 401,2
milijona evrov manj kot lani. Za 19,1 milijona evrov ali
25,2 % so se zaradi nižjega števila nezaposlenih znižali
transferi nezaposlenim.
Za investicije je državni proračun v štirih mesecih namenil
217,7 milijona evrov oziroma 22,2 milijona evrov ali 11,3
% več kot v enakem obdobju lani.

ZAKLJUČENA OBRAVNAVA VLOG
NA RAZPIS ZA PODUKREP 7.3
PODPORA ZA ŠIROKOPASOVNO
INFRASTRUKTURO
6. 5. 2022 so na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja zaključili z obravnavo vlog prispelih na 3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno
infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in
razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi
z e-upravo.

3. javni razpis za podukrep 7.3 je bil objavljen 26. 11.
2021, vloge so lahko vlagatelji oddali do vključno 15. 3.
2022. Za ta namen je bilo razpisanih 5.243.000 evrov
nepovratnih sredstev.
Oddano je bilo 9 vlog. Za lokalne skupnosti koroške regije
je bilo oddanih 6 vlog in 3 vloge za lokalne skupnosti
podravske regije v skupni vrednosti 1.769.167,56 evra.
Višina zaprošenih sredstev vseh vlog po sklopih ni presegla
razpoložljivih sredstev, zato je bilo odobrenih vseh devet
vlog.
Izdanih je bilo 9 odločb o pravici do sredstev v skupni
višini 1.769.167,56 evra.

V PRVIH 4 MESECIH 147 MILIJONOV
PRESEŽKA
Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih
letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in so bili od
primerljivega lanskega obdobja višji za 701 milijon evrov
oziroma za 20,1 %. Primanjkljaj državnega proračuna se je
aprila ponovno znižal, tako da je več kot 1 milijardo evrov
manjši kot v prvih štirih mesecih 2021. Odhodki rastejo
počasneje od pričakovanj; znašali so nekaj manj kot 4,30
milijarde evrov, kar je za 409,9 milijona evrov oziroma 8,7
% manj kot v enakem obdobju lani.
V prvih štirih mesecih je proračunski primanjkljaj znašal
114 milijonov evrov, v enakem obdobju lani pa je znašal
1,2 milijarde evrov. V sprejetem proračunu je za celotno
letošnje leto načrtovan primanjkljaj v višini 2,47 milijarde
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• Politika 5: dostopnost in trajnostna mobilnost,
• Politika 6: upravljanje destinacij in povezanost turizma,
• Politika 7: produkti in trženje.
Poleg tega pa so določene tudi tri horizontalne politike, ki
podpirajo uresničevanje ključnih strateških politik:
• Digitalna preobrazba slovenskega turizma,
• Usmeritve politike na zakonodajnem in finančnem
področju,
• Institucionalni okvir in horizontalno medresorsko in
medsektorsko upravljanje in usklajevanje politik.

Vlada RS je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028,
ki predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma
v prihodnjih sedmih letih. Strategija odgovarja na nove
okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga,
obenem pa razvija in spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države.
Za doseganje vizije »zelene butičnosti, z manjšim odtisom
in večjo vrednostjo za vse« se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe
trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, ki temelji
na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti. Strategija je usmerjena v uresničevaje
uravnoteženega scenarija rasti z načelom »Nekaj več in
veliko bolje«, ki predvideva zmerno povečanje kapacitet
in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa koncentracijo
na višjo kakovost, in dodano vrednost s poudarkom ukrepov na prestrukturiranju ponudbene strani slovenskega
turizma.
Predvideno je, da bodo pozitivni učinki na rast dodane
vrednosti za vse deležnike: zadovoljne lokalne prebivalce,
motivirane zaposlene, navdušene obiskovalce in za naslednje generacije.
V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:

Izvedba strategije bo imela pozitivne finančne posledice,
ki izhajajo iz osnovnega cilja strategije: dvig dodane vrednosti, ki jo generira turistično povpraševanje v osnovnih
dejavnostih turizma (I 55, I 56 in R 92.001) za 43% z
0,92 milijarde evrov v 2019 na 1,31 milijarde evrov letno
do leta 2028, pri čemer je predpostavljena povprečna 8,9
% letna stopnja rasti te kategorije v obdobju 2022 - 2028.
Ocenjujemo, da bo skupaj z ostalimi s turizmom posredno
povezanimi dejavnostmi, celotno turistično povpraševanje
do leta 2028 generiralo 2,1 milijarde evrov dodane vrednosti
v letu 2028 (+59 % glede na leto 2019) oziroma da bo v
celotnem strateškem obdobju (2022-2028) ustvarjenih 11,5
milijarde evrov dodane vrednosti iz naslova vseh učinkov
turističnega povpraševanja. Prav tako bodo pozitivne posledice povečanja izvoza turističnih potovanj z 2,8 milijarde
evrov letno (2019) na 4 milijarde evrov do leta 2028.

• povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne
turistične ponudbe;
• povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih
v turizmu in gostov;
• pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in
trajnostnega razvoja;
• razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter
• zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske
strukture.
Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno sedem politik
s konkretnimi ukrepi:
• Politika 1: naložbe in podjetniško okolje,
• Politika 2: javna/skupna infrastruktura in dediščina
za turistični ambient Slovenije,
• Politika 3: človeški viri za dvig dodane vrednosti,
• Politika 4: trajnost in zelena shema slovenskega
turizma,

Ocenjuje se, da bi bilo za uresničitev ciljev strategije na
vseh področjih do leta 2028 potrebno vložiti skupno 1,54
milijarde evrov javnih evropskih in nacionalnih sredstev, ki
so potrebna za financiranje izvajanja ukrepov in aktivnosti
v okviru politik znotraj strategije. To je le okvir potrebnih
sredstev in ne pomeni obveze za državni proračun.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v obdobju veljavnosti strategije vsaki dve leti pripravilo Akcijski
načrt izvajanja strategije, v katerem bodo konkretno navedeni ukrepi, ki bodo tudi ustrezno finančno ovrednoteni.

SVET POMURSKE RAZVOJNE
REGIJE ZA PODALJŠANJE POGOJA
ZASEDENOSTI CON
Svet pomurske razvojne regije je na seji, ki je 12. 5. 2022
potekala v Vučji vasi razpravljal o dogovoru za razvoj
regije. Ker zaradi trenutnih razmer investitorji oklevajo
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pri vlaganjih oziroma nakupih zemljišč v razširjenih poslovnih conah, so župani sklenili, da bodo gospodarskemu
ministrstvu predlagali podaljšanje pogoja zasedenosti con.

Minister za zdravje Janez Poklukar je 12. 5. 2022 podpisal
12 sklepov za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstva. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje
in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali
rekonstrukcije prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, oboje z vključeno opremo.
Januarja letos se je zaključil razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni, na katerega so se lahko prijavile
občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda, je v
sporočilu za javnost napisalo ministrstvo za zdravje.
Minister je na podlagi razpisa podpisal sklep o sofinanciranju rekonstrukcije Zdravstvene postaje Mozirje v višini
96.820 evrov. Celotna vrednost investicije pa znaša nekaj
več kot 250.000 evrov.
Izgradnji in opremljanju prostorov Zdravstvene postaje na
Vidmu bo namenjenih 213.144 evrov, celotna vrednost
investicije pa znaša nekaj več kot 350.000 evrov.
Za Zdravstveni dom Kamnik bo namenjenih 122.177
evrov, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot
450.000 evrov.

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, o katerem je
razpravljal svet regije, ki ga sestavlja vseh 27 pomurskih
županov, vključuje 16 najpomembnejših regijskih projektov.
Med njimi sta tudi dva projekta nadgradnje vodovodnega
sistema, kjer pa se izvajalci srečujejo s težavami z dobavo
materiala, zato se bosta verjetno nekoliko zamaknila.
Ker zaradi trenutnih razmer investitorji oklevajo pri vlaganjih oziroma nakupih zemljišč v razširjenih poslovnih
conah, so župani sklenili, da bodo ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo predlagali, da podaljša
pogoj 60-odstotne zasedenosti poslovne cone s treh let
od širitve na šest let. Nekatere občine so v dosedanjih
razpisih ministrstva izpadle iz sofinanciranja širitve svojih
poslovnih con, a naj bi bil v kratkem objavljen nov razpis
za črpanje sredstev.
Na seji so sprejeli tudi razdelilnik sredstev za izvajanje
splošnih razvojnih nalog v regiji. Za izvajanje splošnih
nalog bo imela pomurska regija tudi letos na voljo nekaj več
kot 200.000 evrov. Dobrih 120.000 evrov bo zagotovilo
gospodarsko ministrstvo, preostanek pa občine. Polovico
sredstev prejme Razvojni center Murska Sobota kot nosilna regijska razvojna agencija. Drugo polovico si razdelijo
Razvojna agencija Sinergija, PORA - Razvojna agencija
Gornja Radgona, Prleška razvojna agencija giz in Zavod
za turizem in razvoj Lendava.
Seznanili so se tudi z vizijo razvoja pomurskega kmetijstva.
Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota
Stanko Kapun je opozoril na zmanjšanje števila kmetij.
Od leta 2005 do letos se je število kmetij, ki oddajajo
subvencijske vloge, zmanjšalo za več kot 3500. Pomurske
kmetije so sicer lani prek subvencijske kampanje prejele
40 milijonov evrov, prek različnih projektov pa še dodatnih 12 milijonov. Ključne težave v kmetijstvu so po
njegovih besedah razdrobljena parcelacija in lastniška
struktura, proces koncentracije in prenehanje kmetovanja
velikega števila malih kmetij, zanemarljiva količina tržno
načrtovane pridelave z namakanjem, slaba organizacijska
povezava pridelovalcev in slabo razvito trženje.
Župani so podprli prizadevanja za pridelavo zdrave hrane
in se zavzeli za takšne ukrepe kmetijske politike, ki bodo
zadržali mlade na podeželju.

Zdravstvena postaja Gorenja vas bo prejela 164.021 evrov, celotna vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 300.000 evrov.
Za širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnjo
podzemne garažne hiše bo na voljo 2.135.806 evrov, celotna
vrednost investicije je nekaj več kot 20 milijonov evrov.
Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Vitanje bo sofinancirana v višini 87.888 evrov, celotna vrednost investicije
pa je nekaj več kot 150.000 evrov.
Prizidek in rekonstrukcija zdravstvene postaje Črenšovci
bosta deležna 317.760 evrov, celotna vrednost investicije
znaša skoraj 1.200.000 evrov.
Zdravstveni dom Bled bo prejel 702.382 evrov, medtem
ko celotna vrednost projekta znaša skoraj poldrugi milijon.
Zdravstveni dom Brežice bo sofinanciran v višini 853.389
evrov. Celotna vrednost investicije znaša nekaj več kot šest
milijonov evrov in pol.
V Radovljici bo za razvojno ambulanto na voljo 330.701
evrov, medtem ko je celotna vrednost investicije nekaj več
kot pol milijona evrov.
Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma
v Gornji Radgoni bo sofinancirana v višini 750.830 evrov.
Celotna vrednost investicije znaša skoraj milijon evrov in
pol.
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Tovrsten način delovanja je po županovi oceni tudi precej
cenejši, posebej ker del stroškov delovanja skupne uprave
pokrije država. Če namreč občine združijo vsa področja, ki
jih omogoča zakon, teh pa je 12, lahko dobijo od države
povrnjenih tudi do 55 odstotkov stroškov, pravi Verlič. V
skupni občinski upravi 5G, kot so jo poimenovali, trenutno dobijo povrnjenih 30 odstotkov stroškov, saj vseh
področij še niso združili.
Z usklajevanjem skupnih nalog med občinami po Verličevi
oceni ni večjih težav, saj se župani redno sestajajo in usklajujejo odprta vprašanja. Nasploh je prepričan, da je bila
sprememba zakona, ki je pospešila ustanavljanje skupnih
občinskih uprav, dobra, saj povezovanje prinaša več pozitivnega kot njihovo drobljenje.
Izrazito pozitivne izkušnje imajo tudi v občini Kočevje, ki
je del skupne občinske uprave skupaj z občinama Kostel
in Osilnica. Po besedah kočevskega župana Vladimirja
Prebiliča skupna uprava predvsem uspešno združuje administrativne omejitve manjših občin z večjimi zmogljivostmi večjih občin. »Kjer manjšim občinam manjka kader,
jim ga lahko posodimo mi in jim na ta način pomagamo, da
so bolj učinkovite,« je pojasnil.
Temu pritrjuje župan občine Loška dolina, ki je del skupne
občinske uprave z občinami Postojna, Cerknica, Pivka in
Bloke, Janez Komidar. »Naše izkušnje s skupno upravo so
zelo pozitivne, predvsem na področju prometa in okolja. Tu
smo denimo dobili svetovanje, ni se nam več treba ukvarjati
s problematiko zapuščenih vozil, nenadzorovanimi izpusti
nevarnih tekočin v okolje in podobno. Skratka, več je plusov
kot minusov,« je povedal.
Izpostavljata tudi prihranke. »Če ne bi bili del skupne
občinske uprave, bi morali zagotavljati 100-odstotno financiranje lastnih služb, tako pa zagotavljamo le polovično
financiranje, saj nam polovico pokrije država,« je dodal.
Na vprašanje, kako bi bilo mogoče še izboljšati učinke
skupnih občinskih uprav, je kočevski župan Prebilič odgovoril, da bi bilo smiselno okrepiti njihovo delovanje na
področju projektiranja in načrtovanja projektov. »Zlasti v
novi evropski finančni perspektivi se namreč kaže, da če občine
ne bodo združevale projektov oz. bile sposobne oblikovati
projektov večjih vrednosti, na primer 20, 30 ali več milijonov, ne bodo dobile sredstev ali pa jih bodo dobile manj,«
je opozoril. Želi si tudi višjih spodbud za občine, da bi
se jih čim več odločilo pristopiti k skupnim občinskim
upravam. »Nekatere občine namreč tega še vedno ne želijo,
ker se bojijo izgube občinske identitete in pristojnosti, a je
strah odveč«, je dodal.

Po predlogu zakona bo novo vlado sestavljalo 19 ministrstev in en vladni urad. ZOS je na koalicijo med drugim
posredoval predlog, da bi imela lokalna samouprava in
regionalni razvoj samostojen resor.
Vlado bodo sestavljala ministrstvo za finance, ministrstvo
za zdravje, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve,
ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo,
ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za solidarno
prihodnost, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za varstvo narave
in prostor, ministrstvo za podnebje in energijo, ministrstvo
za vzgojo in šolstvo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in inovacije, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za
digitalno preobrazbo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
in ministrstvo za kulturo.
Poleg 19 ministrstev bo del vlade še urad za Slovence v
zamejstvu in po svetu. Predlagatelji sprememb zakona so
prepričani, da bo reorganizacija ministrstev zagotavljala
večjo učinkovitost in lažje izvajanje zastavljenih politik
ter programov nove vlade oziroma vladne koalicije, piše
v predlogu.

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE DOBRO
DELUJEJO
Zakon o financiranju občin je leta 2005 določil državno
sofinanciranje skupnih občinskih uprav, kar je vzpodbudilo
njihov razcvet. Sedaj je vanje tako ali drugače vključena
večina občin. Izkušnje so zelo pozitivne. Prinašajo izmenjavo izkušenj in znanj, predvsem pa cenejše delovanje,
pravijo.
Občina Grosuplje je del skupne občinske uprave še z
občinami Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje.
Omenjene občine si delijo občinsko inšpekcijsko službo
in redarstvo, notranjo revizijo, varstvo okolja, urejanje
prostora in civilno zaščito. Organ skupne občinske uprave
ima sedež v občini Grosuplje kot nosilni občini, v njem
je 16 zaposlenih.
Po okoli dveh letih delovanja skupne občinske uprave
grosupeljski župan Peter Verlič ocenjuje, da so izkušnje
dobre. Skupna uprava je občine bolj povezala, optimizirala
delo in povečala učinkovitost, je dodal.
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obsega zaposlitev ministrstvu za zdravje predlagala že v
začetku leta.
ZZZS projekt uvedbe dolgotrajne oskrbe tako od 1.
januarja izvaja z lastnimi kadri, zunaj rednega delovnega
časa in s skrajno povečanim obsegom dela, je ob tem
izpostavila generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar.
Kot je še opozorila, je bilo do sedaj sprejetih šest od devetih podzakonskih aktov, med nesprejetimi pa je tudi
ključni pravilnik o storitvah dolgotrajne oskrbe. »ZZZS
je svoje naloge pripeljal do faze, ko brez vsebin manjkajočih
podzakonskih aktov aktivnosti ne moremo nadaljevati,« je
na današnji novinarski konferenci opozorila Mlakarjeva,
ki dodaja, da ZZZS ne more prevzeti odgovornosti do trenutne časovnice, ki da ni več realnost. »Brez opravljenih aktivnosti drugih deležnikov in nujne novelacije določb zakona
moramo izvedbo nekaterih projektnih nalog začasno ustaviti,«
je dejala. Med pomanjkljivosti zakona, ki je začel veljati
decembra lani, na ZZZS med drugim izpostavljajo tako
vsebinsko kot časovno neusklajenost prehodnih določb.
Glede na navedeno na ZZZS pozivajo k nujnim spremembam zakona, ki je po njihovi oceni v trenutni obliki
neizvedljiv. Ob tem, kot pravi Mlakarja, vztrajajo, da tudi
če pride do sprememb zakona do konca oktobra, je sestavni
del spremembe tudi zamik časovnice, saj so časovni roki
enostavno prekratki. Kot primer je izpostavila Nemčijo,
kjer so za uveljavitev podobnega zakona imeli na voljo pet
let, ZZZS pa je dobil eno.
Tako torej še niso vzpostavljeni pogoji, ki bi ZZZS
omogočali uveljavitev prvega sklopa pravic iz zakona,
in sicer s 1. januarjem prihodnje leto. Če zakon ne bo
ustrezno spremenjen, po oceni ZZZS ne bo dosegel namena, ki ga je zakonodajalec zasledoval ob sprejemu. Kot
so zapisali v sporočilu za javnost, bo prišlo do pravnih
posledic, »ki jih bo težko v celoti in pravično odpraviti
ter bodo zagotovo sprožile najmanj veliko zadovoljstvo
med zavarovanimi osebami, povsem verjetno pa tudi veliko
število pritožbenih in sodnih postopkov«.

Po podatkih ministrstva za javno upravo je bilo do konca
leta 2020 ustanovljenih 38 skupnih občinskih uprav, ki
zadostujejo zakonskemu pogoju za državno sofinanciranje,
vanje pa so vključene 203 od skupno 212 občin.
Država občini, ki je vključena v skupno občinsko upravo z
najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena
naloga, zagotavlja 30 odstotkov stroškov za financiranje
skupne občinske uprave. Višina sofinanciranja se poveča za
pet odstotkov za vsako dodatno od 12 zakonsko določenih
nalog, ki jih lahko skupna občinska uprava opravlja za
občino, pri čemer pa skupna višina sofinanciranja ne sme
preseči 55 odstotkov »sredstev za plače in druge izdatke
ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih
upravah, povečanih za 20 odstotkov za sofinanciranje
materialnih stroškov«.
Tudi na MJU ocenjujejo, da so dosedanje izkušnje z
delovanjem skupnih občinskih uprav pozitivne, saj te
naloge opravljajo učinkovito in kakovostno, hkrati pa
zagotavljajo izvajanje javnih storitev z manjšimi stroški.
Podobno ocenjujemo tudi v Združenju občin Slovenije. Kot
smiselno ocenjujemo, da bi v prihodnje vsebine, ki jih je
mogoče opravljati znotraj skupne občinske uprave, še razširili,
in bi država povečala sofinanciranje.

ZZZS POZIVA K NOVELIRANJU
ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opozarja na težave pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi,
ki je po njihovi oceni na več mestih notranje neskladen in
zato z začetkom leta 2023 v velikem delu neizvršljiv, poleg
tega s strani države še niso izpolnjeni osnovni pogoji za
njegovo izvajanje. Pozivajo k nujnim spremembam zakona
do konca oktobra oz. zamiku časovnice izvajanja.
Upravni odbor ZZZS se je na seji, ki je potekala 20. 5.
2022, seznanil z aktualnim poročilom o izvajanju zakona
o dolgotrajni oskrbi. Po besedah predsednice odbora Irene
Ilešič Čujovič je ugotovil, da po več kot štirih mesecih od
uveljavitve zakona s pristojnima ministrstvoma za zdravje
in delo še vedno ni sklenjena pogodba za črpanje finančnih
sredstev za vzpostavitev izvajanja dolgotrajne oskrbe.
Kadrovski načrt za komaj polovico kadra, ki ga ZZZS
potrebuje za izvajanje nove oblike zavarovanja, pa je bil
sprejet šele pred kratkim, kljub temu, da je ZZZS povečanje

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU V
NESKLADJU Z USTAVO RS
Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da določila Zakona o javnih naročilih o avtomatičnem izločanju podjetij z dvema
pravnomočnima prekrškoma s področja delovnega časa in
počitka iz postopkov javnih naročil niso skladna z ustavo.
Izvajanje tega dela zakona je jeseni 2019 zadržalo. Sedaj
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naprej uporablja tako, da lahko podjetje, ki se prijavi na
javno naročilo, tudi v tem položaju predloži dokaze, da
je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v
omenjenih določilih, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi
organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje ustreznih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih
ukrepov za preprečitev nadaljnjih kršitev.
V delu zakona, ki predvideva, da naročnik pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma
po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve preveri, ali so
omenjeni pogoji za nadaljevanje sodelovanja z izvajalcem
ali njegovim podizvajalcem izpolnjeni, in v nasprotnem
primeru začne nov postopek javnega naročanja, pa se do
odprave neskladnosti z ustavo zakon uporablja tako, da
naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja, če
se kršitve nanašajo na delovni čas in počitek. Prav tako
v tem primeru ne velja z zakonom določen pogodbeni
razvezni pogoj.

ima Državni zbor RS leto dni za odpravo neskladnosti, do
tedaj pa velja poseben režim.
Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti je podala
gradbena družba KPL, ki je bila v položaju, ko zaradi dveh
pravnomočnih prekrškov s področja spoštovanja delovne
zakonodaje ni mogla sodelovati v postopkih javnega
naročanja.
Junija 2017 je bila družba namreč kaznovana s 3000 evri
zaradi dveh kršitev v zvezi s počitki in delovnim časom
iz obdobja prvih petih mesecev leta 2016. Ker zakon o
javnem naročanju v takem primeru določa avtomatično
izključitev gospodarskih subjektov iz postopkov javnega
naročanja, je bila družbi KPL povsem onemogočena
udeležba v teh postopkih.
Ustavno sodišče RS je novembra 2019 del Zakona o javnih
naročilih, ki določa ta pogoj za izključitev iz postopkov
javnih naročil, zadržalo in določilo, da lahko podjetja z
dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne
zakonodaje do končne odločitve ustavnih sodnikov
naročniku predložijo dokaze, da so sprejela zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub
obstoju razlogov za izključitev.
Naročnik je moral pri ocenjevanju teh ukrepov v vmesnem
obdobju upoštevati resnost in posebne okoliščine kršitve.
Če je ocenil, da dokazi zadoščajo, podjetij ni izključil iz
postopka javnega naročanja, v nasprotnem primeru pa je
moral podjetju poslati utemeljitev svoje odločitve.
Zdaj je Ustavno sodišče RS dokončno odločilo, da so
oporekana zakonska določila v neskladju z ustavo, ko gre
za kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom.
Zakon po spremembah, potrjenih konec leta 2015, namreč
med drugim določa, da mora naročnik iz posameznega
postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt,
če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudb ali prijav pristojni slovenski organ, organ druge
članice EU ali organ tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi z delovnim časom in zakonsko
določenimi počitki, pa tudi v zvezi s plačilom za delo,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena
globa za prekršek.
Državni zbor RS mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti
v roku enega leta po objavi odločbe Ustavnega sodišča RS
v Uradnem listu RS, do takrat pa se omenjeno določilo še

AVTOMATSKO PODALJŠANJE
SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC ZA
BREZPLAČEN PREVOZ V JAVNEM
POTNIŠKEM PROMETU
Ministrstvo za infrastrukturo je sprejelo Sklep o podaljšanju
veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen
prevoz. S sklepom se avtomatsko podaljšuje veljavnost
vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti ter vojne veterane.
V juliju 2022 poteče veljavnost subvencioniranih vozovnic
upravičencem, ki jim je Ministrstvo za infrastrukturo v
preteklem letu avtomatsko podaljšalo veljavnost vlog in
vozovnic. Z vidika odprave administrativnih ovir in gneče
na prodajnih mestih prevoznikov se vloge in vozovnice
avtomatsko podaljšajo za eno leto. Ministrstvo bo v mesecu poteka veljavnosti vlog in vozovnic za upravičence
v povezanih v uradnih evidencah preverilo upravičenost,
ter avtomatsko podaljšalo pravico do subvencioniranega
brezplačnega prevoza.
Po preverbi podatkov se bo vloga sistemsko podaljšala za eno
leto in na kartice upravičencev se bo avtomatsko naložila
nova vozovnica. Postopek se bo izvedel v sistemu IJPP
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(Integriran javni potniški promet) in bo za upravičence
brezplačen.

12 KORISTNE INFORMACIJE

21. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
BO USMERJAL K TRAJNOSTNI
POVEZANOSTI

MOP OBJAVIL SPREMEMBE JAVNIH
RAZPISOV ZA SISTEM ODVAJANJA
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE TER
INVESTICIJE V VODOVODNE SISTEME

Evropski teden mobilnosti (ETM) bo pod sloganom
»Trajnostno povezani« potekal med 16. in 22. septembrom in spodbujal k povezovanju s trajnostnimi oblikami
mobilnosti, kot so kolesarjenje, hoja in uporaba javnega
prevoza, ter k zmanjševanju avtomobilskega prometa.
Pretekli Evropski teden mobilnosti je postavil rekord v
številu sodelujočih občin in Slovenijo s tem uvrstil na
11. mesto glede na številčnost udeležbe. V projektu je
namreč sodelovalo kar 84 od skupaj 212 slovenskih občin.
Sedem od njih – Celje, Gornja Radgona, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica – je sodelovalo
vsa leta od njegovega začetka.
Naložbe v aktivno mobilnost z visoko stopnjo participacije
se dokazano obrestujejo v večjem zadovoljstvu in zdravju
prebivalcev ter predstavljajo pomemben korak v smeri
trajnostne mobilnosti, ki je ključen dejavnik pri ohranjanju
čistejšega okolja za naslednje generacije.
Leto 2022 je Evropsko leto mladih, zato bo tudi ETM
letos posebej nagovoril posameznike, stare med 15 in 29
let. Mlade bodo občine, sodelujoče v Evropskem tednu
mobilnosti, povabile k dialogu in organizirale aktivnosti,
kjer bodo lahko izpostavili svoje težave oziroma predloge
rešitev na področju mobilnosti.
Občine lahko vse aktualne informacije o Evropskem tednu
mobilnosti pridobijo na spletnem mestu tedenmobilnosti.
si.

Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS,
št. 58/2022 objavilo spremembi dveh javnih razpisov Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot
10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in
čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah
od 2.000 populacijskih enot (PE).
S spremembami se v javna razpisa vključuje:
• načelo »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant
Harm – DNSH) in
• zahteve glede označevanje projekta, informiranje in
obveščanje javnosti o projektu skladno z zahtevami
evropskih uredb vezanih na izvajanje Mehanizma za
okrevanje in odpornost.
Javni razpis za odvajanje in čiščenje odpadne vode se
dopolnjuje tudi z razširitvijo pogoja energetske nevtralnosti z dodatno izjemo, da je z nadgradnjo čistilne naprave
dopustno, da se povprečna poraba električne energije
zmanjša vsaj za 10 %. Osnovni javni razpis je na voljo TU.
Javni razpis za investicije v vodovodne sisteme pa se med
drugim dopolnjuje z jasnejšim definiranjem predmeta sofinanciranja in dopolnjenim zapisom kriterijev za povečanje
energetske učinkovitosti sistemov ali delov sistema oskrbe s
pitno vodo skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost.
Osnovni javni razpis je na voljo TU.

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA
VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA
PRIPRAVO OBČINSKIH PROSTORSKIH
NAČRTOV, V KATERIH SE NE DOLOČA
OBMOČIJ TRAJNO VAROVANIH IN
OSTALIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
objavilo obvestilo o novih splošnih smernicah s področja
varovanja kmetijskih zemljišč, in sicer:
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Če se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela z
naslova, ki ni stalno ali začasno bivališče, je upravičen do
povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela s tega naslova,
in sicer za dneve, ko se na delo in z dela dejansko vozi s
tega naslova in le, če je ta naslov bližje delovnemu mestu
kot naslovu stalnega oziroma začasnega bivališča.
Prvi odstavek 7. člena Aneksa h KPND je treba razumeti tako, da mora javni uslužbenec, ki v pisni izjavi za
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela navede dva
ali več naslovov, s katerih prihaja na delo in z dela, navesti
tudi podatek o tem, kolikokrat in na katere dneve prihaja
na delo z določenega naslova oziroma se vrača z dela na
določen naslov.
Razlage kolektivnih pogodb ne določajo novih pravic in
obveznosti in zato pri njihovi uporabi ne velja načelo o
prepovedi retroaktivnosti. Razlage kolektivnih pogodb se
tako uporablja tudi za čas pred njihovo objavo v Uradnem
listu, saj nimajo značaja pravne norme, ki bi začela veljati
šele po objavi, ampak gre v njihovem primeru za pojasnilo, kakšna je pravna vsebina sporne norme kolektivne
pogodbe že od njene uveljavitve dalje. To pomeni, da so
javni uslužbenci upravičeni do poračuna stroškov prevoza
na delo in z dela, če izpolnjujejo pogoje v skladu z Aneksi
h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni
list RS, št. 88/21) in z objavljeno razlago.
Javni uslužbenci, ki so v pisni izjavi za povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela iz
prvega odstavka 7. člena Aneksa h KPND navedli več
naslovov bivališč, so upravičeni do povrnitve stroškov
prevoza na delo in z dela z različnih naslovov, tj. naslova
stalnega bivališča ali naslova začasnega bivališča, če z njih
dejansko prihajajo na delo oziroma na njih dejansko odhajajo z dela in na njih zakonito prebivajo v skladu zakonom,
ki ureja prijavo prebivališča, ne glede na število prihodov s
posameznega naslova bivališča in odhodov na posamezen
naslov bivališča.
Javni uslužbenci, ki imajo v izjavi za povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela navedeno le eno bivališče, dejansko pa prihajajo na delo z različnih naslovov oziroma
odhajajo z dela na različne naslove, tj. naslova stalnega
bivališča ali naslova začasnega bivališča, in na njih zakonito
prebivajo v skladu zakonom, ki ureja prijavo prebivališča,
lahko izpolnijo novo izjavo ali pa le dopolnijo že izpolnjeno
izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

• Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih
zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v
katerih se določa oziroma spreminja območja trajno
varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 350263/2020/6 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta 3. in
4. točka poglavja I. Splošne usmeritve),
• Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih
zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov,
v katerih se ne določa območij trajno varovanih in
ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502- 3/2021/2 z dne
21. 3. 2022; spremenjeni sta 4. in 5. točka poglavja
I. Splošne usmeritve).
Splošni smernici se spreminjata v delu, ki se nanaša na
določanje namenske rabe zemljišč, ki so po namenski rabi
kmetijska po dejanski rabi pa gozd. Po novem se meja
namenske rabe med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ne
povzema več glede na dejansko stanje v prostoru.
Splošni smernici sta na voljo TU.
Ministrstvo hkrati obvešča, da je po novem nosilec za
področje gozdarstva izključno Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in
lovstvo.

POJASNILO GLEDE RAZLAGE
ANEKSA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V
REPUBLIKI SLOVENIJI
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pojasnilo
glede Razlage Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/2022.
Razlaga določa, da je treba prvi in drugi odstavek 5. člena
ter prvi odstavek 6. člena Aneksa h KPND razumeti tako,
da se javnemu uslužbencu, ki to navede v pisni izjavi za
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prvega
odstavka 7. člena Aneksa h KPND, povrnejo stroški
prevoza na delo in z dela z različnih naslovov, tj. naslova
stalnega bivališča ali naslova začasnega bivališča, s katerih
javni uslužbenec dejansko prihaja na delo oziroma kamor odhaja z dela in na njih zakonito prebiva v skladu
zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, ne glede na število
prihodov s posameznega naslova bivališča in odhodov na
posamezen naslov bivališča.
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Glede vrnitve morebitnih preveč izplačanih zneskov prevoza na delo in z dela se na MJU sklicujejo na dokumenta
Ministrstva za javno upravo, objavljena na:
• Stališče glede nevračila preveč izplačanih stroškov
prevoza na delo in z dela (20. 1. 2021)

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si poglejte
na povezavi objavljeni javni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada in v Aplikaciji e-Rsklad, kjer lahko
tudi oddate vlogo.

• Vprašanje glede vračila preveč izplačanih stroškov
prevoza na delo in z dela - odgovor (26. 1. 2021)

VLOGA OBČIN PRI IZVAJANJU
SOFINANCIRANIH OPERACIJ
GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ
NASLEDNJE GENERACIJE

MJU bo v prihodnjih dneh upoštevajoč sprejeto razlago
ustrezno popravilo oziroma dopolnilo tudi dokument z
naslovom Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
– odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme, št.
0100-299/2021/8 z dne 30. 6. 2021.

S strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo smo prejeli dopis, v katerem, v povezavi z Operativnim programom
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014
– 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Javnim
razpisom za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje
generacije »GOŠO 4« ali Javnim razpisom za gradnjo
širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«,
izpostavljajo:
• posebno vlogo lokalnih skupnosti pri pospeševanju
gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in
pripadajoče infrastrukture,
• javno korist gradnje javnih komunikacijskih omrežij
in pripadajoče infrastrukture,
• obstoj dodatnih pravil za gradnjo javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture z javnimi
sredstvi.
Celoten dopis je na voljo TU.

SREDSTVA ZA KOMUNALNA PODJETJA
IN JAVNE USTANOVE
Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil Javni razpis
za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter
razvoja družbene infrastrukture, ki je namenjen komunalnim podjetjem in javnim ustanovam. V okviru tega lahko
upravičenci zaprosijo za posojilo, ki bo financiralo celoten
projekt, do višine 1,5 milijona evrov.
Do sredstev so upravičena javna podjetja, ki v skladu z
Zakonom o gospodarskih javnih službah in pravne osebe izkazujejo neprofitni status in namen delovanja ter
so v javni (so)lasti, organizirani kot: javni zavod, javni
raziskovalni zavod, zbornica, javni sklad, ustanova, javna
agencija. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred
1. januarjem 2020.
Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. julija 2021, so:
• nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
oz. objektov javne infrastrukture,
• gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
objektov javne infrastrukture,
• adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih
poslovnih prostorov objektov javne infrastrukture,
• nova oprema,
• novi delovni stroji,
• prevozna sredstva,
• neopredmetena sredstva.
Vlagatelj morajo vlogo oddati v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 23. maja 2022 do 31. decembra
2022 oziroma do porabe sredstev.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODVETNIŠKE TARIFE
S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli obvestilo,
da je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije 13. aprila
2022 sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki
so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/22. Skladno
z 9. členom Sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife
le-te začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, torej dne 4. junija 2022.
Tarifna številka 41 Odvetniške tarife (v veljani Odvetniški
tarifi to področje ureja Tarifna številka 37) celovito in v skladu s sistemsko ureditvijo prekrškovnega prava Republike
Slovenije določa vrednosti odvetniških storitev v postopkih
v zvezi s prekrški. Vrednost odvetniških storitev je vezana
na višino globe, ki je predpisana za posamezen prekršek;
če je globa predpisana v razponu, se za potrebe izračuna
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vrednosti odvetniških storitev upošteva aritmetična sredina predpisane globe. Ob tem seveda ne gre spregledati
sprememb in dopolnitev splošnega dela Odvetniške tarife,
ki se nanašajo na zastopanje več strank v postopku, potne
stroške in dnevnice odvetnika ipd.
Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo nova ureditev
vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški
prekrškovnim organom olajšala priznavaje odvetniških
stroškov, ocene pa kažejo, da se bodo s tega vidika stroški
prekrškovnega postopka, ki zaradi ustavitve bremenijo
proračun, v določenih primerih celo znižali.

SOFINANCIRANJE GRADNJE
KANALIZACIJE V POREČJU SAVINJE
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je 19. 5. 2022
podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v
občinah Celje, Štore in Vojnik v okviru projekta Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje. Za dobrih
devet milijonov evrov vreden projekt bo država prispevala
1,2 milijona evrov, EU pa iz Kohezijskega sklada 4,7 milijona evrov.
V okviru projekta, katerega vrednost je dobrih devet milijonov evrov brez davka na dodano vrednost, je predvidena
izgradnja 26,8 kilometra kanalizacijskega sistema s 16
črpališči, so danes sporočili z ministrstva za okolje in
prostor.
V Mestni občini Celje bo tako zgrajenih 16,7 kilometra kanalov in 12 črpališč, v Občini Štore 7,2 kilometra
kanalov in štiri črpališča, v Občini Vojnik pa 2,9 kilometra
kanalov. Cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode zaradi
izgradnje infrastrukture za odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Projekt je sestavljen iz 38 podprojektov, ki so združeni v
štiri sklope, ločeno po aglomeracijah in občinah. Gradnja
se je začela leta 2021, končala pa se bo letos. Projekt bo
finančno in administrativno zaključen v drugi polovici
leta 2023, so še navedli.

IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME
OBRTNE CONE V OBČINI STARŠE
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko je 25. 5. 2022 odobrila evropska sredstva za projekt »Izgradnja komunalne opreme v obrtni coni
Zlatoličje v občini Starše«. V okviru projekta bo Občina
Starše uredila obstoječo poslovno cono Zlatoličje v obsegu
4,28 ha, ki trenutno nima ustrezne komunalne prometne,
energetske in druge javne infrastrukture. S tem bo povečala
dodano vrednost za mala in srednja podjetja, omogočila
razvoj novih delovnih mest in pospešila gospodarski razvoj.
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Sredstva za izvedbo projekta prispeva Evropski sklad za
regionalni razvoj. Z zagotavljanjem komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti krepimo konkurenčnost gospodarstva
in skrbimo za okolje.

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi
in pozivi:
4. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v
Sloveniji v letu 2022 – 6. 6. 2022
5. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep:
Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo
in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo:
»Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj
kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - do 31. 12. 2023
6. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni
prehod – Komponenta Čisto in varno okolje,
podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja
z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija:
»Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne
vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000
PE« (C1 K3 IH) - do 31. 12. 2023
7. Posojila za financiranje projektov celovite energetske
prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz.
najkasneje do 31. 12. 2023
8. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje
do 31. 12. 2023
9. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025
10.Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil
občinam -C1– od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. do
porabe sredstev
11.Posojila za financiranje projektov celovite energetske
prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz.
najkasneje do 31. 12. 2023
12.Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja
za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje
do 31. 12. 2023
13.Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih
enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31.
12. 2023
14.Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo
stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
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15.Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok
31. 12. 2023
16.Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni
potniški promet - do 31. 12. 2025

PET PROJEKTOV NOVEGA
EVROPSKEGA BAUHAUSA
Evropska komisija je v začetku maja objavila pet projektov, izbranih na razpisu v vrednosti 25 milijonov evrov za
podporo razvoju usmerjevalnih predstavitvenih projektov
novega evropskega Bauhausa.
Vsak izmed petih izbranih projektov bo prejel podporo v
višini približno 5 milijonov evrov. Projekti se bodo izvajali
v 11 državah članicah ter na Norveškem in v Turčiji.
Pri projektu DESIRE, ki povezuje pet držav, sodeluje
tudi Slovenija. Projekti zajemajo različne vidike, od obnove stavb, krožnosti, umetnosti in kulturne dediščine
do izobraževanja, pametnih mest ter oživljanja mest in
podeželja. Izbrani projekti bodo v dveh letih prispevali k
novim zamislim in rešitvam, ki bodo služile kot dodaten
kažipot za druge ukrepe v okviru novega evropskega
Bauhausa.
Več informacij je na voljo TU.

SPREJETA DVA PROGRAMA INTERREG
Da bi alpska regija v obdobju 2021–2027 postala
konkurenčnejša in okolju prijaznejša, je Evropska komisija
sprejela dva programa Interreg v skupni vrednosti 176
milijonov evrov.
Program Interreg za alpski prostor bo prejel 107 milijonov
evrov. Ukrepi se osredotočajo na naložbe v odpornejšo in
bolj zeleno alpsko regijo z vlaganjem v mala in srednja
podjetja na področju trajnostnega kmetijstva, biogospodarstva in gozdarstva. Program Interreg Francija-Švica pa
bo prejel 69 milijonov evrov. Osredotočen bo na ogljično
nevtralnost, ekološki prehod, konkurenčno gospodarstvo,
trajnostno mobilnost, turizem in kulturo ter zmanjšanje
ovir na francosko-švicarski meji, kot so ovire, povezane z
vseživljenjskim učenjem.
Več informacij je na voljo TU.

SPORAZUM O JAMSTVU
Evropska komisija in Evropska investicijska banka sta
podpisali ambiciozen sporazum o jamstvu, s katerim bo
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Evropska komisija podprla finančne operacije EIB v višini
do 26,7 milijarde evrov.
Sporazum bo v naslednjih sedmih letih podprl ključne
javne naložbe v posameznih sektorjih, kot so čista energija, digitalna in prometna infrastruktura, zdravje in
izobraževanje. Omogočil bo izvajanje naložb, opredeljenih
v gospodarskih in naložbenih načrtih EU za Zahodni
Balkan ter regije južnega in vzhodnega sosedstva. Več kot
dve tretjini tega kritja jamstva sta načrtovani za naložbe v
državah širitve in sosednjih državah. Sporazum bo prispeval
tudi k financiranju povojne obnove v Ukrajini. Preostali
del bo namenjen za posojila EIB za projekte v podsaharski
Afriki, Aziji, Pacifiku, Latinski Ameriki in na Karibih.
Več informacij je na voljo TU.

Evropska komisija je 16. maja objavila pomladansko
gospodarsko napoved 2022. Gospodarstvo EU si je po
okrevanju po pandemiji obetalo dolgotrajno in močno
gospodarsko rast, vendar je invazija na Ukrajino prinesla
nove izzive. Vojna pritiska na rast cen primarnih surovin,
ki povzročajo ponovne motnje v oskrbi in vse večjo
negotovost.
Komisija je že znižala obete za rast v EU in zvišala napoved
inflacije. Realna rast BDP v EU in evrskem območju naj
bi v letu 2022 znašala 2,7 %, v letu 2023 pa 2,3 %. V
Sloveniji naj bi rast BDP letos znašala 3,7 %, leta 2023
pa 3,1 %.
Inflacija v območju evra naj bi v letu 2022 znašala 6,1 %,
nato pa naj bi v letu 2023 padla na 2,7 %. V Sloveniji naj
bi inflacija letos znašala 6,1 %, leta 2023 pa 3,3 %.
Razmere na trgu dela naj bi se še naprej izboljševale.
Zaposlenost v EU naj bi se letos povečala za 1,2 %. Stopnje
brezposelnosti naj bi se po napovedih še znižale, in sicer
na 6,7 % v letu 2022 in 6,5 % v letu 2023 v EU ter na
7,3 % oziroma 7,0 % v območju evra. V Sloveniji naj bi
brezposelnost letos znašala 4,8 %, leta 2023 pa 4,6 %.
Javnofinančni primanjkljaj se še naprej zmanjšuje.
Primanjkljaj v EU naj bi se zmanjšal na 3,6 % BDP v letu
2022 in na 2,5 % BDP v letu 2023 (3,7 % oziroma 2,5
% v evrskem območju). V Sloveniji naj bi javnofinančni
primanjkljaj letos znašal 4,3 %, leta 2023 pa 3,4 %.
Skupni delež javnega dolga v BDP pa naj bi se po napovedih v EU zmanjšal na približno 87 % v letu 2022 in 85 %
v letu 2023 (95 % oziroma 93 % v evrskem območju). V
Sloveniji naj bi z letošnjih 74 % padel na približno 73 %
leta 2023.
Tveganja za uresničitev napovedi o gospodarski aktivnosti
in inflaciji so močno odvisna od razvoja vojne in zlasti od
njenega vpliva na energetske trge.
Več informacij je na voljo TU.

TRAJNOSTNA POMORSKA
INFRASTRUKTURA
Evropski investicijski sklad je Skladu za trajnostno pomorsko infrastrukturo namenil 70 milijonov evrov za
podporo ukrepom za vzpostavitev trajnostne pomorske
infrastrukture.
Sklad za trajnostno pomorsko infrastrukturo podpira prehod svetovne pomorske industrije na ogljično nevtralno
gospodarstvo do leta 2050, kar je v skladu s ciljem evropskega zelenega dogovora, da se do leta 2050 odpravijo neto
emisije toplogrednih plinov. Naložbe bodo namenjene
financiranju plovil, ki uporabljajo učinkovitejša ali alternativna goriva, inovativne pristaniške opreme in infrastrukture za podporo ekološkemu prehodu ter podpori za
razvoj energije iz obnovljivih virov na morju.
Več informacij je na voljo TU.

DIREKTIVA O OKOLJSKI
ODGOVORNOSTI
Komisija je 12. maja odprla javno posvetovanje o vrednotenju direktive o okoljski odgovornosti, s katero je bil
vzpostavljen okvir okoljske odgovornosti, ki temelji na
načelu »plača povzročitelj obremenitve«.
Več informacij je na voljo TU.

SPLETNA APLIKACIJA MapMyTree
Od 11. 5. 2022 dalje se lahko državljani in državljanke, ki
želijo sodelovati pri zavezi EU, da bi do leta 2030 posadili
tri milijarde dodatnih dreves, pridružijo spletni aplikaciji
MapMyTree. Vsaka oseba, ki posadi drevo, ga lahko na
aplikaciji registrira in s tem prispeva k doseganju cilja EU.
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Zaveza EU, da v okviru evropskega zelenega dogovora
posadi vsaj 3 milijarde dodatnih dreves, je namenjena
povečanju biotske raznovrstnosti, reševanju podnebne
krize in zmanjševanju onesnaževanja.
Več informacij je na voljo TU.

novo infrastrukturo za nafto in zemeljski plin ter pospešitev
uvajanja pametnih omrežij in elektrifikacije.
EU želi z novo zakonodajo med drugim poskrbeti za uskladitev s cilji evropskega zelenega dogovora in podnebnimi
cilji ter podpreti večjo uporabo obnovljivih virov energije,
vodika in novih tehnologij čiste energije. Želi doseči tudi
bolj medsebojno povezano in integrirano energetsko infrastrukturo, da bi izoliranim regijam zagotovili zanesljivejšo
oskrbo z energijo, ter še naprej zagotavljati konkurenčnost
na trgu, zanesljivo oskrbo z energijo in cenovno dostopnost
energije.
Pogajalci Sveta EU, v katerem so države članice, in
Evropskega parlamenta, so začasni dogovor o revidirani
uredbi o TEN-E dosegli decembra lani v času slovenskega
predsedovanja Svetu EU. Zdaj pa sta oba sozakonodajalca
predlog še uradno potrdila. Uredba bo začela veljati z objavo v uradnem listu EU

PONOVNA UVEDBA SLOVENSKE
SHEME
Evropska komisija je odobrila ponovno uvedbo slovenske
sheme, vključno s povečanjem proračuna za 150 milijonov
evrov, za podporo podjetjem, ki jih je prizadela pandemija
koronavirusa, ter raziskavam, razvoju in proizvodnji izdelkov, povezanih s koronavirusom.
Ponovna uvedba je bila odobrena v skladu z začasnim
okvirom za državne pomoči. Prvotno shemo je Komisija
odobrila avgusta 2020 (SA.57782) in je potekla 31.
decembra 2021.
Slovenija je ponovno uvedbo sheme priglasila do 30. junija
2022.
Več informacij je na voljo TU.

PILOTNI PROJEKT ZA PARTNERSTVA
ZA REGIONALNE INOVACIJE
Evropska komisija je objavila imena 63 regij, sedmih
mest in štirih držav članic, ki so bili izbrani v okviru pilotnega projekta za partnerstva za regionalne inovacije, v
okviru katerega se z inovacijami spodbuja preobrazba za
trajnostnost.
Med izbranimi državami je tudi Slovenija.

EU POTRDILA NOVA PRAVILA ZA
ČEZMEJNE ENERGETSKE PROJEKTE
Svet Evropske unije je 16. maja 2022 potrdil revizijo
uredbe o vseevropskem energetskem omrežju (TEN-E),
ki jo je parlament potrdil že aprila. Uredba o TEN-E podpira čezmejne projekte, s katerimi bi povezali energetska
omrežja držav članic in podpirali vključevanje obnovljivih
virov energije.
Določa koridorje po vsej EU, da bi opredelili prednostna
področja za naložbe. Določenih je 11 prednostnih koridorjev, ki se osredotočajo na električno energijo, priobalna
območja ter vodik in elektrolizatorje.
Opredeljuje tudi tri prednostna tematska področja. Eno
od teh je uvajanje pametnih omrežij električne energije,
s čimer bi izboljšali učinkovitost omrežij električne energije. Drugo je čezmejno omrežje za ogljikov dioksid, ki
bi omogočalo njegovo zajemanje in shranjevanje, tretje pa
pametna plinska omrežja, osredotočena na obnovljive in
nizkoogljične vire.
Glavne novosti, ki jih prinaša revidirana uredba, so obvezna merila trajnostnosti za vse projekte, osredotočanje na
priobalno električno energijo in vodik, ukinitev podpore za

Udeleženci pilotnega ukrepa bodo v okviru partnerstev
delili dobre prakse ter skupaj razvijali in preskušali orodja
za mobilizacijo različnih virov financiranja in politik ter
povezovanje regionalnih in nacionalnih programov s pobudami EU za zeleno in digitalno preobrazbo.
Več informacij je na voljo TU.

NAČRT REPowerEU
Evropska komisija je 20. 5. 2022 predstavila načrt
REPowerEU za hitro zmanjšanje odvisnosti EU od ruskih
fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Načrt temelji
na prihrankih energije, diverzifikaciji oskrbe z energijo ter
pospešenem uvajanju energije iz obnovljivih virov.
Komisija med drugim predlaga okrepitev dolgoročnih
ukrepov za energijsko učinkovitost, vključno s povečanjem
zavezujočega cilja energijske učinkovitosti z 9 % na
13%. Komisija je objavila tudi predloge, kako bi lahko
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kratkoročno zmanjšali povpraševanje po plinu in nafti
za 5 %, države članice pa pozvala, naj začnejo posebne
komunikacijske kampanje za gospodinjstva in industrijo.
EU je v sodelovanju z mednarodnimi partnerji že zagotovila rekordne ravni uvoza utekočinjenega zemeljskega
plina in večje dobave plina prek plinovodov. Omogočila
bo prostovoljne skupne nakupe plina, utekočinjenega
zemeljskega plina in vodika, razmislila pa bo tudi o
vzpostavitvi skupnega nabavnega mehanizma. Danes
je sprejela tudi zunanjo energetsko strategijo EU, ki bo
olajšala diverzifikacijo oskrbe z energijo in vzpostavljanje
dolgoročnih partnerstev z dobavitelji s poudarkom na
zelenem in pravičnem energetskem prehodu. Strategija
bo podpirala sodelovanje na področju vodika in drugih
zelenih tehnologij.
Obsežno povečanje in pospešitev proizvodnje energije iz
obnovljivih virov bo pospešilo neodvisnost, spodbudilo
zeleni prehod in sčasoma znižalo cene. Komisija predlaga
povečanje krovnega cilja za leto 2030 za obnovljive vire
energije s 40 % na 45%. Višje ambicije bodo spodbudile
druge konkretne ukrepe, denimo večjo uporabo sončnih
panelov in toplotnih črpalk.
Več informacij je na voljo TU.

V primeru popolne prekinitve ruske oskrbe s plinom bodo
morda potrebni dodatni izredni ukrepi za obvladovanje
razmer.
Več informacij je na voljo TU.

SPREJET OBSEŽEN PAKET
DOKUMENTOV V SKLOPU
EVROPSKEGA SEMESTRA
Evropska komisija je v sklopu evropskega semestra sprejela
obsežen paket dokumentov, ki dve leti po začetku pandemije COVID-19 in sredi ruske invazije na Ukrajino
državam članicam zagotavlja podporo in smernice za
koordinacijo njihovih fiskalnih in gospodarskih politik
ter politik zaposlovanja.
Letošnji cikel evropskega semestra tesno prepleten z izvajanjem mehanizma za okrevanje in odpornost oz. sprejetih
nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost (NOO).
Slednji ostajajo vodilo za izvajanje reform in naložb v
državah v prihodnjih letih, saj v veliki meri naslavljajo
specifična priporočila, ki so bila naslovljena na posamezne
države članice v preteklih ciklih evropskega semestra.
Načrti ostajajo tudi glavno orodje za pospešitev zelenega
in digitalnega prehoda ter krepitev odpornosti držav članic.
Že jeseni je bilo napovedano, da bo Evropska komisija v
letošnjem spomladanskem paketu za vsako državo sočasno
objavila tako poročilo o državi kot predlog priporočila za
prednostno ukrepanje za posamezno državo (CSR).
Tako je tudi za Slovenijo objavljeno poročilo o državi in
predlog posebnih priporočil za prednostno ukrepanje v
letošnjem in prihodnjem letu. V okviru svežnja 10 dokumentov izpostavljamo predvsem tri, ki so pomembna
tudi za Slovenijo, in sicer:
1. Splošno sporočilo o spomladanskem svežnju evropskega semestra, ki med drugim odgovarja na vprašanje
naravnanosti fiskalne politike v prihodnjem letu.
Sporočilo ugotavlja, da Unija še ni izšla iz obdobja
hudega gospodarskega upada. Zlasti posebna narava
makroekonomskega šoka, ki ga je povzročila ruska
invazija na Ukrajino, pa tudi njene dolgoročne posledice za potrebe po energetski varnosti EU zahtevajo
skrbno oblikovanje fiskalne politike leta 2023. Ta bi
tako morala prihodnje leto razširiti javne naložbe za
zeleni in digitalni prehod in za energetsko varnost.
Komisija meni, da so pogoji za ohranitev splošne
odstopne klavzule od Pakta za stabilnost in rast tudi

SOOČANJE Z VISOKIMI CENAMI
ENERGIJE
Evropska komisija je 20. 5. 2022 predstavila dodatne
kratkoročne ukrepe za soočanje z visokimi cenami energije
in morebitnimi motnjami v oskrbi iz Rusije ter optimizacijo zasnove trga z električno energijo.
Za trge plina predlog med drugim vključuje možnost
razširitve regulacije cen za končne uporabnike na široko
paleto odjemalcev, ukrepe za podporo učinkovitemu
delovanju trga osnovnega blaga in uporabo energetske
platforme EU za združevanje povpraševanja po plinu.
Na področju električne energije lahko države EU razširijo
prerazporeditev t. i. nepričakovanih dobičkov za podporo
potrošnikom na naslednjo ogrevalno sezono, prihodke
od prezasedenosti pa namenijo za financiranje podpore
potrošnikom. Regulirane maloprodajne cene lahko razširijo
na mala in srednja podjetja, regijam s slabo medsebojno
povezanostjo pa namenijo subvencije za stroške goriva v
proizvodnji električne energije.
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v letu 2023 izpolnjeni in da se to klavzulo deaktivira od
leta 2024 naprej. Komisija ocenjuje, da bo nadaljnjo
dopuščanje splošne odstopne klavzule v letu 2023
nacionalni fiskalni politiki zagotovilo prostor za odziv,
ko bo to potrebno, hkrati pa bo zagotovilo prehod s
širše podpore gospodarstvu v času pandemije v smeri
vse večje osredotočenosti na začasne ter ciljno omejene
ukrepe oz. v smeri fiskalne previdnosti, potrebne za
zagotovitev srednjeročne fiskalne vzdržnosti. Splošna
odstopna klavzula torej ne predstavlja opustitev
pravil Pakta za stabilnost in rast, pač pa le omogoča
začasno odstopanje od običajnih proračunskih zahtev,
pod pogojem da to ne ogroža srednjeročne fiskalne
vzdržnosti.
2. Poročilo o državi v spremenjenem in skrajšanem
formatu predstavlja pregled stanja v državi skupaj z
analizo izvajanja načrta za okrevanje in odpornosti.
Hkrati izpostavlja nove izzive za posamezno državo,
ki bi bile lahko predmet predloga priporočil za prednostno ukrepanje (t. i. CSRs).
3. Poročilo za Slovenijo ugotavlja, da slovenski načrt za
okrevanje in odpornost že naslavlja številne dolgoročne
izzive, zlasti tiste, ki so povezani s staranjem prebivalstva
(reforma pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema
in sistema dolgotrajne oskrbe), ter podpira zeleni in
digitalni prehod. Kot področja, kjer je potrebna dodatna pozornost Slovenije, pa med drugim izpostavlja:
• zagotavljanje srednjeročne in dolgoročne vzdržnosti
javnih financ v luči staranja prebivalstva, zlasti zdravstvenega varstva in sistema dolgotrajne oskrbe,
• razmislek o dodatnih virih prihodkov za financiranje
nedavnih znižanj obdavčitve dela in o uravnoteženju
davčne mešanice tudi v smeri zelenih in rasti
prijaznejših davkov,
• ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti na
področju pospešitve plačil, ter odpravljanje ovir na
področju storitev,
• zagotavljanje, da prisotnost podjetij v državni lasti
oz. pod državnim nadzorom v nekaterih nestrateških
sektorjih ne spodkopava pogojev vstopa na trg in
konkurence in da se ta podjetja upravlja na podlagi
sprejetih standardov korporativnega upravljanja,
• osredotočanje naložb na zeleni prehod in diverzifikacijo energetske ponudbe, zlasti s pospeševanjem
uporabe obnovljivih virov energije in z nadaljnjimi
prizadevanji glede poenostavitve in časovne pospešitve

izdajanja dovoljenj in upravnih postopkov, krepitvijo
elektrodistribucijskih omrežij, izboljšanjem energetske
učinkovitosti, izgradnje energetske infrastrukture in
železniškega prometa,
• ukrepe za povečanje krožnosti gospodarstva in spodbujanje eko-inovacij.
Na podlagi tovrstne analize v poročilih je Evropska komisija
predstavila predlog priporočil za prednostno ukrepanje
v 2022 in 2023 za vsako državo, tudi za Slovenijo. Za
Slovenijo Evropska komisija predlaga, da prednostno
ukrepa na naslednjih treh področjih:
1. javne finance,
2. izvajanje dogovorjenih reform in naložb v okviru načrta
za okrevanje in odpornost ter kohezijske politike,
3. na področju energetike.
Več informacij je na voljo TU.

DIREKTIVA O ODPADKIH
Evropska komisija je 24. 5. 2022 začela javno posvetovanje o reviziji okvirne direktive o odpadkih, vključno
z določitvijo ciljev EU za zmanjšanje zavržene hrane.
Revizija direktiva bo osredotočana na preprečevanje
živilskih odpadkov, ločeno zbiranje, odpadna olja in tekstil ter uporabo hierarhije ravnanja z odpadki in načela
»onesnaževalec plača«.
V javnem posvetovanju lahko sodelujete do 16. avgusta
2022.
Več informacij je na voljo TU.

ZELENI TEDEN EU
Med 30. majem in 5. junijem 2022 bo potekal zeleni
teden EU 2022. Največji evropski letni dogodek o okoljski
politiki bo med drugim namenjen razpravam o varstvu
narave, trajnostnem tekstilu in onesnaževanju, izvajanju
okoljske politike v kriznih obdobjih ter trajnostnem in
krožnem gospodarstvu. V tem obdobju bodo partnerske
organizacije po Evropi organizirale skoraj 300 dogodkov.
Več informacij je na voljo TU.
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