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31. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 10. 9. 2020 – Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim odločila, da 
ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi veljajo še naprej in izdala Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Vlada RS 
je sprejela tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj 
Naložbe za rast in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 ter podprla predlog 
Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Prav 
tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z 
okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom. 
 
Ukrepi iz odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v 
Republiki Sloveniji 
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz 
Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. 
Vlada je odločila, da se trenutno veljavne omejitve uporabljajo še naprej.  
 
Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni 
oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za 
preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, 
na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije  
S spremembo Odloka se časovno obdobje odreditve karantene se skrajšuje s 14 na 10 
dni. Podaljšuje se tudi veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 
36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji. 
 
Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje 
stikov z ožjimi družinskimi člani, po novem nista več časovno omejeni, ob vstopu v 
Slovenijo pa bo treba predložiti ustrezna dokazila in negativni izvid testa na prisotnost 
SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur in ni bil opravljen v Sloveniji. 
 
Vse spremembe začnejo veljati 13. septembra 2020. 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast 
in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 (1.4. do 30.6.2020) 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca junija 
2020 izdanih 526 odločitev o podpori za projekte, programe oziroma javne razpise v 
skupni vrednosti 2,78 milijarde evrov, od tega je bilo več kot 1,12 milijarde evrov 
dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 813 milijona evrov kohezijski regiji Zahodna 
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Slovenija in 844 milijona evrov sredstev Kohezijskega sklada za območje celotne 
Slovenije.  
 
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu 
izvajalo za 2,24 milijarde evrov oziroma 73 odstotkov razpoložljivih sredstev projektov in 
programov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo 
upravičencem izplačanih 1,21 milijarde evrov, kar je 39 odstotkov razpoložljivih sredstev 
EU. Slovenija je do konca junija 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila za 
1,13 milijarde evrov certificiranih izdatkov.  
 
Vlada je sprejela tudi Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja 
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Poročilo je posredovano Državnemu zboru RS.  
 
Predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih  
Državni svet Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložil predlog Zakona o 
spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v katerem predlagajo, 
izenačitev višine plačanih prispevkov za socialno varnost delavcev, ki so zaposleni za 
krajši delovni čas zaradi koriščenja pravice do krajšega delovnega časa po 50. členu 
ZSDP-1, s tistimi delavci, ki te pravice ne koristjo. S tem se odpravlja neenakopraven 
položaj delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Vlada RS vsebino predloga 
podpira.  
 
Z vidika pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pristojno Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti v preteklosti večkrat opozarjalo na neustrezno 
ureditev plačila prispevkov s strani Republike Slovenije za starše, ki delajo s krajšim 
delovnim časom od polnega iz razloga starševstva. Zaradi načina njene ureditve, se 
koriščenje navedene pravice odraža v nižji pokojninski osnovi in s tem tudi nižji pokojnini. 
Delodajalec bi v skladu s predlagano spremembo staršu še vedno zagotavljal pravico do 
plače po dejanski delovni obveznosti, vključno s plačilom prispevkov za socialno varnost 
za delo, opravljeno v krajšem delovnem času. Prav tako bi Republika Slovenija še naprej 
zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne aktivnosti, vendar ne 
več od sorazmernega dela minimalne plače, ampak od dejanske mesečne bruto plače 
posameznega starša.  
 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima eden od staršev, ki 
neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do končanega 
prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice 
neprenosljivo za vsakega od staršev. Zaposleni se za uveljavljanje pravice do krajšega 
delovnega časa odločajo zgolj zaradi potrebe po zagotavljanju varstva otroka, kar je 
seveda tudi namen pravice. S tem naj bi si izboljšali možnosti usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja, vendar so z uveljavljanjem te pravice v slabšem položaju, kot ostali 
zaposleni. Delo s krajšim delovnim časom ima za posledico nižje plačilo za opravljeno 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

delo, kar je z vidika sorazmernosti opravljenega dela seveda ustrezno, vendar pa ima 
uveljavljanje te pravice za posledico tudi nižjo pokojninsko osnovo in posledično nižjo 
pokojnino. Vlada RS meni, da s sedanjo ureditvijo, pravica ne dosega svojega namena.  
 
Odgovor na poslansko v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim 
projektom 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi 
soglasji infrastrukturnim projektom.  
 
Vlada odgovarja, da  je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi 
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam 
pomembnih investicij (Interventni zakon). Seznam obsega 187 investicij. Projekti s 
seznama so po oceni predlagateljev vredni 7,7 milijard evrov. Gre za več prioritet, ki jih 
določa posebna koordinacijska skupina, vezane pa bodo na izvedljivost projektov in 
zaprtost finančne konstrukcije. Ne gre samo za projekte, ki so financirani iz javnih virov, 
temveč tudi za tiste, ki so financirani iz zasebnih virov.  Osnovni namen tega seznama je, 
da se pospeši  začetek izvedbe projektov, saj so nekateri od njih že pripravljeni za 
izvedbo, stojijo pa zaradi zelo različnih razlogov. Ministrstvo za okolje in prostor in organi v 
sestavi bodo tem projektom posvetili veliko pozornost in jih usklajeno reševali. Za mnoge 
od njih so že sprejeti državni prostorski načrti in izvedene celovite presoje vplivov na 
okolje. Nekateri so v fazi pridobivanja mnenj, izdaje okoljevarstvenega soglasja ali v 
integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja. 
 
Varstvo okolja bo zagotovljeno na podlagi Zakona o varstvu okolja  in Zakona o ohranjanju 
narave.  V postopke bodo še naprej vključena vsa ministrstva in organizacije ter javnost, 
standardi varstva okolja pa se ne bodo zniževali, vendar bodo postopki učinkovitejši. Že 
direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje določa, da 
morajo biti postopki zaključeni v roku 6 mesecev, kar pri nas ni bila praksa, vendar se 
bosta ministrstvo in Agencija RS za okolje organizirali tako, da bi ta evropski standard 
dosegli. Pri tem je izjemno pomembna tudi kvaliteta gradiva, ki so ga dolžni pripraviti 
investitorji.  
 
Prioritetni projekti predstavljajo sporočilo gospodarstvu, da si Vlada RS prizadeva in želi 
spodbujati investicijski cikel, da so v Sloveniji zaželeni vsi, ki želijo investirati v okoljsko 
sprejemljive projekte, ki želijo razvoj države na slehernem področju, tako na področju 
okolja, prometne infrastrukture, energetike, zdravstva… Gre za investicije, ki so ključne za 
zagon gospodarstva po prenehanju epidemije in izravnavo padca bruto družbenega 
proizvoda v Sloveniji. 
 
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva 
po epidemiji COVID-19 daje osnovo, da se investicije hitreje in učinkoviteje realizirajo, 
ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano 
izvajanje postopkov, za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij in 
učinkovitejše ter hitrejše postopke. Vse institucije z javnimi pooblastili, kot npr.  Zavod RS 
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za varstvo narave, ki skrbijo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ugodno stanje vrst in 
habitatnih tipov, varovanih območij in naravnih vrednot, ter Direkcija za vode RS, ki skrbi 
za ugodno stanje voda, so bili in ostanejo vključeni v vse postopke po Zakonu o ohranjanju 
narave, Zakonu o varstvu okolja in Zakonu o vodah. Za zagotavljanje varstva okolja je 
odgovorno ministrstvo za okolje in prostor, ki zagotavlja transparentno delovanje, 
vključevanje javnosti v fazi javne razgrnitve in vključevanje strank ali stranskih 
udeležencev v postopke.    
 
Projekti so tako z različnih vsebinskih področij, kot so: okolje, energetika, promet in 
regionalni  razvoj. S področja okolja je 22 pomembnih investicij, s področja energetike 19, 
s področja prometa 70 in s področja regionalnega razvoja 76. 
  
Projekti s področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na: 

• gradnjo stanovanjskih sosesk, 

• zdravstvenih domov, 

• izobraževalnih ustanov in podobno. 
 
Na seznamu so projekti, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo 
predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021, ter vse predlagane investicije nad 
vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021. 
 
Projekti, ki jih bo izvajala Slovenija, bodo skladni z evropskim in slovenskim pravnim 
redom s področja okolja, saj bo le tako zagotovljeno tudi evropsko sofinanciranje.  V 
skladu z Zakonom o varstvu okolja, Zakonom  o ohranjanju narave in Zakonom o vodah so  
zagotovljeni  strokovnost in vključevanje javnosti v postopke. V  postopkih ima javnost na 
razpolago enomesečno obdobje za podajanje komentarjev in pripomb. Za vse prostorske 
postopke ima javnost pravico dajati pripombe tako v fazi javne predstavitve, kot v času 
javne razgrnitve. 
 
Vlada zato v odgovoru meni, da je ustavna pravica varovanja okolja ustrezno 
zagotovljena, saj je upoštevano načelo zakonitosti pri realizaciji vseh investicij.  
 

* * * 
 
 

 


