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33. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 23. 9. 2020 – Vlada RS je na svoji 33. redni seji med drugim obravnavala 
predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter 
Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada RS je izdala Odlok o 
spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o odpadkih ter Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in 
drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Prav tako je Vlada RS sprejela 
Stališče do Ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi 
pravili v letu 2019, prerazporedila pravice porabe v državnem proračunu ter se 
seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2019. 
Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt 
»Zelena delovna mesta« in sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z 
vsebino in potekom priprav slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 
leta 2021. 
 
Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
Vlada je na tokratni redni seji obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Gre za 
peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 
 
Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, 
gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, 
kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.  
 
Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje 
postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s 
COVID-19.  
 
Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu 
Demografske projekcije kažejo na visoko povečanje javnofinančnih izdatkov za pokojnine 
in postavljajo izziv vsem generacijam, da se skupaj dogovorijo, na kakšen način lahko 
država s prerazporeditvijo svojih prihodkov zagotavlja kar najbolj pravično in spodbudno 
okolje za njihovo sobivanje. Ob osnovnem scenariju bi se izdatki za staranje v Sloveniji v 
obdobju od leta 2016 do leta 2070 povečali z 21,9% bruto domačega proizvoda (BDP) na 
kar 28,2% BDP, število upokojencev pa naj bi do leta 2070 naraslo za okoli 20 %.  
 
Slovenski pokojninski sistem, ki deluje na principu solidarnosti, v razmerah vse manjše 
aktivne populacije ni več zmožen zagotavljati dolgoročne vzdržnosti, saj vplačani prispevki 
za pokojninsko varnost že sedaj ne zagotavljajo dovolj sredstev za izplačilo pokojnin in 
mora manjkajoča sredstva zagotoviti država preko državnega proračuna. Poglavitna 
rešitev predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu je tako omilitev pritiska na 
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javne finance ob hkratnem zagotavljanju dodatnih sredstev za dostojne pokojnine, 
sofinanciranja izgradnje namenskih nepremičnin za starejše in za ukrepe družinske 
politike. Pomen Nacionalnega demografskega sklada je tudi v tem, da razbremeni 
proračun Republike Slovenije ne le pri rednih vplačilih v Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (ZPIZ), ampak tudi v času kriz, ko je proračun še bolj obremenjen. 
 
Predlagani zakon zasleduje cilj poenostavitev strukture upravljanja, cilj jasnejše 
opredelitve namena in meril upravljanja državnih naložb in cilj večje donosnosti iz naslova 
državnega premoženja, ki se namenja predvsem za zagotavljanje dodatne pokojninske 
varnosti v sedanjosti in prihodnosti. 
 
Spremembe in dopolnitve Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev 
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20 in 124/20) se v 2. členu spreminja drugi 
odstavek tako, da se glasi: 
 »(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in 
nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30.«.  
 
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:  

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za 
dejavnost priprave in dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe 
oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za 
osebni prevzem jedi in pijač.  

 (4) Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka tega člena, jih morajo 
zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke 
(kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, če strežejo 
tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).« 
 
Prvi člen Odloka ostaja enak in še vedno določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi 
zaprti.  
 
Odlok stopi v veljavo 24. septembra 2020.  
 
Sprememba Uredbe o odpadkih določa prenehanje statusa odpadka  
Uredba spodbuja načela krožnega gospodarstva, saj je povečanje deleža predelave in 
recikliranja  odpadkov ter  uporabe sekundarnih surovin, eden od ključni dejavnikov 
akcijskega načrta za krožno gospodarstvo 
 
S spremembo Uredbe o odpadkih se spreminja 8. člen veljavne Uredbe o odpadkih. 
Sprememba uredbe ureja pogoje prenehanja statusa odpadka, Dodan pa je tudi  člen 8.a, 
ki določa merila za prenehanje statusa odpadka, 8.b člen, ki določa merila za prenehanje 
statusa odpadka v vsakem primeru posebej ter 8.c člen, ki določa izgubo statusa odpadka.  
Spremenjen je tudi  39. člen, ki določa vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega 
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dovoljenja, 40. člen, ki določa vsebino načrta ravnanja z odpadki ter 41. člen, ki določa 
vsebino okoljevarstvenega dovoljenja. S spremembo vsebine okoljevarstvenega 
dovoljenja pa je potrebno prilagoditi tudi določbi 44. člena (evidenca o obdelavi odpadkov) 
in 45. člena (poročilo o obdelavi odpadkov) Uredbe o odpadkih. Prav tako se v teh uredbi 
dopolnjujejo nekateri izrazi iz 3. člena Uredbe o odpadkih, kot so definirani v direktivi o 
prenehanju statusa odpadka (npr. snovna predelava, zasipanje, itd.). 
 
V  ter uredbi so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko snov ali predmet, ki 
ustreza opredelitvi odpadka, po končanem postopku recikliranja ali drugega postopka 
predelave, doseže prenehanje statusa odpadka in tako izpade iz področja uporabe 
zakonodaje o odpadkih.  
 
Uredba predvideva tudi pogoje in merila, ki morajo biti izpolnjeni, in sicer v primeru, ko 
ministrstvo v upravnem postopku predpisuje merila za prenehanje statusa odpadka za 
vsak primer predelave posebej, saj merila za prenehanje statusa odpadka (še) niso 
predpisana niti na ravni Evropske unije niti na ravni države. Tako je bilo treba v Uredbi o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih dopolniti določbe o vsebini vloge za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja, vsebini načrta ravnanja z odpadki in o vsebini 
okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini 
V okviru uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 29. 1. 2019 in z dne 30. 
1. 2020, se z novim 7. členom vzpostavlja spremenjena metodologija določanja indeksa 
življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN) ter opredeljuje način določitve 
tečaja izplačila plače v lokalni valuti pri nepredvidenih visokih valutnih nihanjih: 

• predlaga se določanje indeksa življenjskih stroškov z geometričnim povprečjem 
zadnjih šestih objavljenih indeksov življenjskih stroškov, z izključitvijo stroškov 
nastanitve, ki jih za posamezni kraj določi OZN v razmerju s krajem Ljubljana 
(indeks 1); 

• upoštevaje analizo indeksov OZN, takšen način določanja indeksa v daljšem 
časovnem obdobju pripomore h glajenju večjih nihanj indeksov ter k manj izrazitim 
kratkoročnim višanjem ali nižanjem indeksa, ki niso nujno odraz splošne ravni cen 
življenjskih stroškov v določenem obdobju za posamezni kraj; 

• znova se vzpostavlja usklajevanje indeksov trikrat letno, in sicer 1. februarja, 1. 
junija in 1. oktobra, pri čemer se indeks določa z geometričnim povprečjem zadnjih 
šestih objavljenih indeksov življenjskih stroškov; 

• upoštevaje novo metodologijo določanja indeksa življenjskih stroškov so nove 
vrednosti indeksov določene z novo prilogo 2 uredbe. Glede na to, da se indeks 
življenjskih stroškov v zadnjem letu ni spreminjal, se indeksi življenjskih stroškov 
povečini znižujejo, v nekaterih primerih tudi za več kot osem odstotnih točk (npr. 
Bruselj za 8,97 odstotne točke, Lizbona za 8,40 odstotone točke, Lyon za 6,83 
odstotne točke, Moskva za 6,61 odstotne točke), občutna povečanja indeksov pa je 
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zaznati predvsem za kraje Tel Aviv (9,79 odstotne točke), Stockholm (8,71 odstotne 
točke) in Ottawa (6,75 odstotone točke);  

• zaradi nepredvidenih valutnih nihanj se v 7. člen dodajata določbi glede fiksiranja 
tečaja – predlagana dopolnitev določa ugotavljanje odstopanja (dviga/padca) tečaja 
tuje valute na dan uporabe novega oziroma spremenjenega indeksa življenjskih 
stroškov s tečajem zadnjega dne v mesecu, v primeru spremembe tečaja na zadnji 
dan v mesecu za več kot 10 odstotkov se bo uporabljal tečaj, veljaven na dan 
uporabe indeksa življenjskih stroškov, ki je veljal ob ugotovitvi razlike. 

 
Stališče do Ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi 
pravili v letu 2019 
Fiskalni svet v Oceni skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v 
letu 2019 ocenjuje, da je bila javnofinančna politika v letu 2019 ekspanzivna, čeprav bi 
morala biti glede na raven cikličnega položaja gospodarstva restriktivna, in ugotavlja 
določena odstopanja od ciljev iz Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 
za obdobje od 2018 do 2020.  
 
Vlada pojasnjuje, da so bile napovedi gospodarskih gibanj so bile predvsem zaradi 
številnih mednarodnih dejavnikov (protekcionistični ukrepi Združenih držav Amerike, izstop 
Velike Britanije iz Evropske unije ekonomske politike nekaterih držav članic, možne 
politične spremembe itd.) že za leto 2019 izredno negotove, na kar je opozoril tudi Urad 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v svojih makroekonomskih 
napovedih. Maksimalni dovoljeni obseg izdatkov sektorja država izračunan po metodologiji 
ESA2010 za leto 2019, določen v Odloku, znaša 20,61 milijarde evrov, dejanska 
realizacija pa je znašala 20,97 milijarde evrov. Izmed štirih blagajn javnega financiranja so 
le občine presegle zgornjo mejo dovoljenih izdatkov določeno v Odloku, izdatki državnega 
proračuna, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije pa so ostali pod določeno zgornjo mejo. Vlada 
pojasnjuje, da so na preseženo zgornjo mejo izdatkov sektorja država v letu 2019 v 
največji meri vplivali metodološki popravki, ki jih je Statistični urad Republike Slovenije 
implementiral v okviru objave podatkov temeljnih agregatov sektorja država 25. septembra 
2019. Pri občinah je Odlok za leto 2019 določil zgornjo mejo izdatkov občinskih 
proračunov na ravni 2,235 milijarde evrov. Dejanska realizacija izdatkov proračunov občin 
pa je znašala 2,244 milijarde. Razlog za povečane izdatke občin v letu 2019 so v največji 
meri višji izdatki za investicije v decembru in sredstva za investicije iz preteklih let. Skladno 
z Zakonom o lokalni samoupravi, občine samostojno opravljajo lokalne zadeve javnega 
pomena, zato ima vlada le delni vpliv na raven njihovih izdatkov. 
 
Glede fiskalne politike v letu 2020 vlada dodaja, da je ta prilagojena trenutnim razmeram in 
osredotočena na ukrepe za preprečitev širitve COVID-19 in okrevanje gospodarstva ter na 
dohodkovni položaj posameznikov. Fiskalni svet je 17. marca 2020 ocenil, da razglasitev 
epidemije v Sloveniji predstavlja neobičajen dogodek, ki po Zakonu o fiskalnem pravilu 
omogoča uveljavitev izjemnih okoliščin za ukrepe, namenjene blaženju posledic takšnega 
dogodka, in s tem začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. 
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Zaradi izredne situacije in pričakovanega znatnega padca BDP v celotni EU, je v veljavi 
splošna odstopna klavzula v okviru Pakta za stabilnost in rast, ki prav tako omogoča 
začasno odstopanje od fiskalnih pravil in izvajanja obsežnih ukrepov za odziv na COVID-
19.  
 
Prerazporeditev pravice porabe v državnem proračunu  
Vlada je Finančni upravi RS za namen izplačil unovčenih turističnih bonov razporedila 
sredstva v višini 30 milijonov evrov.  
 
V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je vlada prerazporedila dobrih pet milijonov evrov. Sredstva se zagotavljajo za 
socialno in zdravstveno varstvo oseb s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se 
zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev 
socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih 
potreb.  
 
Za pokritje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz 
naslova plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (28. in 33. člen Zakon 
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo) je vlada razporedila dobrih 457 tisoč evrov. 
 
Na podlagi zahtevkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je vlada Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila 976 tisoč evrov za pokritje 
obveznosti iz naslova povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo (26. člen 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo). 
 
Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za 
leto 2019 
Zakon o prostovoljstvu v šestem odstavku 41. člena določa, da mora ministrstvo, pristojno 
za javno upravo, na podlagi zbira podatkov, ki ga pripravi pristojna agencija za 
javnopravne evidence in storitve, pripraviti skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki 
Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predložiti vladi v seznanitev. V letošnjem letu je 
bil rok za oddajo letnih poročil in poročil o prostovoljstvu zaradi epidemije koronavirusa 
prestavljen za dva meseca, na 31. 5. 2020, zato je tudi skupno poročilo o prostovoljstvu za 
leto 2019 pripravljeno v mesecu avgustu in ne juniju. 
 
Iz podatkov za preteklo leto izhaja, da se je povečal vpis prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom v vpisnik, prav tako se je povečalo število 
prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur. 
 
Za leto 2019 je bil narejen podrobnejši pregled prostovoljstva po posameznih statističnih 
regijah. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je največ organizacij, ki so vpisane v vpisnik, 
prostovoljskih ur ter prostovoljcev v Osrednjeslovenski regiji. Delno je navedeno posledica 
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dejstva, da ravno v tej regiji deluje veliko profesionaliziranih prostovoljskih organizacij, ki 
jim vodenje evidenc ter poročanje ne predstavljajo večjih težav oziroma prevelikih 
administrativnih bremen. Na tem mestu je potrebno ponovno poudariti, kako pomembno 
je, da se organizacije vpisujejo v vpisnik, saj bo le na ta način viden prispevek 
prostovoljstva k družbeni blaginji, z višjim številom vpisanih organizacij v vpisnik pa bo 
zagotovljena tudi večja preglednost delovanja prostovoljstva v Sloveniji. 
 
Analiza je ponovno pokazala, da je najmanj organiziranega in zabeleženega prostovoljstva 
med mladimi. Zavedati se je treba, da je prostovoljstvo pomemben segment vzgoje, 
prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti, zato si je vsakodnevno 
potrebno prizadevati, da se vrednote prostovoljstva med mladimi širijo. Za kakovostno 
prostovoljstvo med mladimi pa je nujno potrebno zagotoviti mentorje. V strategiji je eden 
izmed temeljnih strateških ciljev kakovostno in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je 
široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji. Ministrstvo je 
tako skladno s cilji strategije tudi v letu 2019 objavilo Javni razpis za razvoj in 
profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, katerega namen je 
subvencioniranje 120 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo v 
nevladnih organizacijah, od tega 20 trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in 
koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. 
 
Vlada si bo tudi v prihodnje prizadevala za uresničevanje strategije in s tem za 
organizirano, kakovostno in trajno naravnano prostovoljstvo, ki je prepoznano in cenjeno 
kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji. To bo uresničevala s prikazom 
dejanskega prostovoljskega prispevka k družbeni blaginji, z ozaveščanjem o pomenu 
prostovoljstva in s promocijo pomembnosti jasnega pregleda nad stanjem na področju 
prostovoljstva z vpisovanjem prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom v vpisnik.  
 
V NRP 2020-2023 uvrščen nov projekt »Za zelena delovna mesta«  
Cilj investicije je spodbuditi nastanek novih zelenih delovnih mest oz. povečati delež 
zelenih delovnih mest v strukturi zaposlenih, s tem pa pospešiti procese prehoda v 
nizkoogljično družbo. Hkrati pa z investicijo želimo spodbuditi nastanek kakovostnih 
delovnih mest za nedoločen čas in prispevati k nižji brezposelnosti ter obenem pozitivno 
vplivati na trajnostno gospodarsko rast. 
 
Projekt bo v skladu z aktivno politiko zaposlovanja izvajal Zavod RS za zaposlovanje, ki bo 
za ta namen pripravil javno povabilo. Upravičenci do spodbude bodo tako osebe 
zasebnega kot javnega prava, – razen tistih, ki poslujejo v sektorju države – ki bodo 
izpolnjevale kriterije, določene v javnem povabilu.  
 
Višina posamezne finančne spodbude za upravičenega delodajalca bo 8.160,00 EUR v 
obdobju dveh let za zaposleno osebo na zelenem delovnem mestu za nedoločen čas. 
Objava javnega povabila za delodajalce je predvidena v oktobru 2020 Vrednost celotne 
investicije znaša 1,7 milijona evrov, kar pomeni okvirno 210 novih delovnih mest. Sredstva 
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bodo zagotovljena iz proračunske postavke Ministrstva za okolje in prostor, in sicer Sklada 
za podnebne spremembe. S spodbujanjem zaposlovanja na zelenih delovnih mestih 
želimo povečati človeške potenciale v procesih prehoda v nizkoogljično družbo. Gre za 
horizontalni ukrep, saj hkrati odgovarja na podnebne oz. okoljske izzive in socialno 
vključevanje brezposelnih oseb.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije 
Svetu EU v drugi polovici 2021 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z vsebino in potekom priprav 
slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.  
 
Vlada je v posodobljenem osnutku prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu 
EU ohranila prvotne tri sklope prednostnih nalog, z nujnimi posodobitvami glede na 
spremenjene okoliščine zaradi pandemije covid-19 in prilagodila organizacijsko strukturo 
priprav in izvedbe predsedovanja. Tako še naprej delujeta dve delovni skupini – Ožja in 
Širša delovna skupina za priprave in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU. Še naprej 
delujejo tudi štiri podskupine z namenom priprave in usklajevanja konkretnih predlogov 
rešitev, in sicer za program predsedovanja, za kadre, za komunikacijo z javnostmi in 
promocijo in za proračun predsedovanja. 
 
V predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 so se znižala sredstva za predsedovanje, 
število zaposlitev pa je ostalo enako, in sicer do 350 zaposlitev za določen čas. 
Usposabljanje uslužbencev poteka v obliki krajših seminarjev in delavnic s poudarkom na 
interaktivnih učnih metodah in simulacijah praktičnih primerov in aktivni vlogi udeležencev.  
 
Večino dogodkov v sklopu predsedovanja se bo izvedlo na Brdu pri Kranju. Dvofazni 
razpis celostne prenove hotela Brdo je trenutno v prvi fazi, v kateri se preverja 
usposobljenost potencialnih izvajalcev. Po priznanju usposobljenosti bodo nominirani 
ponudniki povabljeni v drugo fazo razpisa, v kateri bodo predložili ponudbeno ceno. 
Pogodba z izvajalcem, ki bo imel rok za končanje del 240 dni po podpisu pogodbe, bo 
podpisana do konca oktobra.  
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