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42. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 4. 12. 2020 – Vlada je na 42. redni seji podaljšala ukrepe za zajezitev in 
obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, sprejela Načrt sproščanja 
ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in izdala 
Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Sprejela je Sklep o podaljšanju 
veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje 
turizma, se seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v 
zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za 
preprečevanje širjenja novega koronavirusa in se seznanila z Nacionalno strategijo 
cepljenja. Vlada RS je določila besedili predlogov Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici ter Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prijavi prebivališča. Vlada RS na današnji seji izdala tudi Uredbo o 
spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v 
zemljiški kataster in kataster stavb ter Uredbo o spremembi Uredbe o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče 
Republike Slovenije k Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem 
okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030 ter določila izplačilne dni za plače 
zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih za obdobje od januarja do junija 
2021. 
 
Podaljšanje ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:  

1. za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih 
odlokih: 

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji,  

• Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji,  

• Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,  

• Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije,  

• Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.  

 
2. za 14 dni podaljša uporaba ukrepa, ki je določen v Odloku o obvezni namestitvi 

razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.  
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Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje 
epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje in sprejela Načrt sproščanja ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. 
 
Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da ukrepe iz Načrta sproščanja ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 pripravijo na dan 
ugotovitve, da so doseženi epidemiološki kriteriji za prehod v naslednjo epidemiološko 
fazo. Uveljavijo pa se drugi naslednji dan po ugotovitvi oziroma v ponedeljek, če dan 
uveljavitve pride na nedeljo. Uradne podatke iz načrta za državo in po statističnih regijah 
vsak dan do 12.00 ure za prejšnji dan objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji 
spletni strani. 
 
Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 je na voljo TU. 
 
Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19, je 16. novembra 2020 začel veljati nov Odlok, ki začasno 
prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju 
Republike Slovenije, razen nekaterih izjem, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih 
potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.  
 
Z dopolnitvijo Odloka se določi sprememba pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih, 
in sicer odlok dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, 
na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri 
čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno. 
 
Odlok začne veljati 7. decembra 2020. 
 
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na 
področju potrošnje turizma 
Vlada s sklepom podaljšuje veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na 
področju potrošnje turizma, in sicer do 31. decembra 2021. 
 
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa 
bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma z namenom 
odprave posledic epidemije v turizmu. Sredstva za izplačilo bona zagotavlja Republika 
Slovenija iz državnega proračuna. V zakonu je določeno, da lahko vlada s sklepom 
omenjeni ukrep podaljša največ za obdobje dvanajstih mesecev. Zaradi dejstva, da je 
turizem v Sloveniji med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami, ki so na udaru že vse 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/Nacrt-sproscanja-ukrepov-1.docx
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od pojava pandemije COVID-19, se predlaga podaljšanje veljavnosti bona do 31. 
decembra 2021, in sicer za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili. 
 
Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-
CoV-2 
Na seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal Vladi  o opravljenih nadzorih. V 
prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih organov, 
določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19,  2.183. Izrečenih je bilo 38 
prekrškovnih sankcij, 252 opozoril po ZP-1 in 101 upravni ukrep. 
 
Število nadzorov po področjih od 23. do 29. 11. 2020 
 
Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa  
Od 24. do 30. 11. 2020 je policija prejela 200 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o 
kršitvah je bilo 1575. Izrekla je 1009 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 763 
prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 1682 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu. 
 
V tem obdobju je policija obravnavala 163 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo 
mejo. Letos do 30. novembra je obravnavala 203 primere, v katerih je bilo prijetih 289 
tihotapcev ljudi (248 tujcev in 41 slovenskih državljanov) z 2074 migranti, ki so nezakonito 
prestopili mejo. Zoper 223 tihotapcev je bil odrejen pripor. 
 
Nacionalna strategijo cepljenja 
Cepiva, ki bodo dostopna na EU trgu, bodo morala pridobiti dovoljenje za promet na 
Evropski agenciji za zdravila (EMA), kar pomeni, da bodo proizvajalci teh cepiv uspeli 
dokazati, da so cepiva varna, kvalitetna in učinkovita.  
 
V prvih nekaj  mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet na EMA, bo na voljo le omejena 
količina cepiv, kar pomeni, da bo na voljo manj cepiv od dejanskih potreb in povpraševanj. 
Zato je potrebno skrbno določiti prioritetne ciljne skupine ljudi, ki bodo prvi dostopali do 
cepiv proti COVID-19 – kot na primer med najbolj ogroženimi so bolniki s kroničnimi 
boleznimi, zaposleni in stanovalci v DSO-jih, delavci, zaposleni v zdravstvu in kritični 
infrastrukturi. Pri pripravi planov cepljenj je potrebno upoštevati tudi specifične zahteve 
glede shranjevanja in distribucije posameznih cepiv proti COVID-19, več odmernih 
prezentacij ter priprav cepiv za namen cepljenja, ki bodo dostopna na trgu. Glede na 
navedeno, bi bilo primerno razdeliti izvedbe cepljenj v več faz – pri čemer bi se upoštevale 
tako prioritetne ciljne skupine za cepljenje, kakor tudi količine cepiv, ki bodo na voljo v 
posameznih časovnih obdobjih ter zahtevnost distribucije in izvedbe cepljenj. 
V prvi fazi bi bilo primerno, da se izvajanje cepljenj vodi centralizirano preko cepilnih 
centrov (enakomerno porazdeljenih po regijah) in mobilnih cepilnih enot.   
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Takoj, ko bo na voljo zadostna količina cepiva, je cilj razširiti izvedbo cepljenj v več 
cepilnih centrov, lociranih v večje zdravstvene domove in nato k vsem izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 
 
V letu 2021 bo, po vsej verjetnosti v drugi četrtini leta, na trgu dostopnih več cepiv in v 
drugem polletju bi lahko bila na trgu že cepiva proti COVID-19 iz treh različnih platform od 
vseh sedmih proizvajalcev zdravil, ki jih je Evropska Komisija (EK) vključila v pogajanja za 
predčasni nakup.  
 
Čistopis Nacionalne strategije bo pripravljen v najkrajšem možnem času in ga bo objavilo 
Ministrstvo za zdravje. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici  
Uredba (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi 
varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih 
državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega 
gibanja, državam članicam nalaga, da morajo 2. avgusta 2021 začeti izdajati biometrične 
osebne izkaznice. 
 
Nova osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem bo shranjen zapis dveh prstnih 
odtisov in fotografije (podobe obraza) imetnika dokumenta. V Republiki Sloveniji se od leta 
2006 že izdajajo biometrični potni listi, zato glavne rešitve predloga zakona sledijo že 
obstoječim določbam Zakona o potnih listinah. 
 
Predlog zakona glede biometrije med drugim določa:  

• da se ob vlogi za izdajo osebne izkaznice poleg fotografije državljanu od 
dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva prstna odtisa in 
izjeme za odvzem (zdravstveni razlogi); 

• hrambo prstnih odtisov v evidenci izdanih osebnih izkaznic najdlje do vročitve 
osebne izkaznice, vendar ne več kot 90 dni od datuma izdaje osebne izkaznice; 

• enoletno veljavnost osebne izkaznice, kadar odvzem prstnih odtisov začasno ni 
mogoč, 

• da se biometrični podatki posameznika, ki so zapisani na čipu, lahko uporabljajo le 
za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne 
izkaznice pri prehajanju države meje. 

 
Ker uredba dopušča, da se nacionalna osebna izkaznica uporablja tudi kot sredstvo 
elektronske identifikacije, predlog zakona določa, da osebna izkaznica, izdana po 12. letu 
starosti, vsebuje: 

• sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti, 

• sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, 

• kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. 
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Osebna izkaznica je zgolj nosilec teh sredstev, njihovo uporabo pa bo določilo Ministrstvo 
za javno upravo s svojim zakonom o elektronski identifikaciji in elektronskem podpisu. 
 
Predlog zakona predvideva tudi korekcije v praksi zaznanih pomanjkljivosti s tem, ko se 
med drugim: 

• z namenom povečanja uporabnosti osebne izkaznice v pravnem prometu k naslovu 
dodata pošta in poštna številka, med osebne podatke pa dvočrkovna koda države 
rojstva in kraj rojstva; 

• preprečuje predložitev fotografije druge (podobne) osebe s tem, da se istovetnost 
vlagatelja lahko preveri tudi z vpogledom v uradne evidence in s preverjanjem 
istovetnosti na podlagi primerjave predložene fotografije s fotografijami državljana iz 
evidenc uradnih identifikacijskih dokumentov; 

• opredeljuje možnost hitre naznanitve pogrešitve, kraje ali izgube osebne izkaznice 
preko državnega portala eUprava; 

• predpisuje globa in pristojni prekrškovni organ za opustitev dolžnosti imetnika 
osebne izkaznice, to je, če je ne predloži v uničenje v primeru spremembe osebnih 
podatkov, neustrezne fotografije ali poškodbe dokumenta. 

 
Skupna ocena finančnih posledic je 485.000 evrov z DDV.  
 
Slovenska osebna izkaznica se na nespremenjenih obrazcih izdaja že od leta 1998. 
Veljavno osebno izkaznico ima več kot 1.823.000 državljanov. Vse stare osebne izkaznice 
bodo ostale v veljavi, seveda pa bo lahko državljan staro zamenjal z novo tudi pred 
potekom, če bo to želel. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča  
Predlagani zakon vsebuje določbe, ki rešujejo aktualno problematiko prijav tako 
imenovanih fiktivnih prebivališč posameznikov na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski 
rabi, oziroma naslove, kjer velikost uporabne površine evidentno ne omogoča dejanskega 
prebivanja večjega števila posameznikov. Ker zavrnitev prijave prebivališča ob navedenih 
razlogih zahteva odločanje upravnega organa, se določa tudi možnost izdaje zavrnilne 
odločbe v skrajšanem upravnem postopku, kar bo omogočilo, da bodo upravne enote, ki 
sicer v tovrstnih primerih vodijo ugotovitvene postopke preverjanja resničnosti prijave, 
odločale hitreje in učinkoviteje. 
 
Ključne rešitve, ki bodo preprečevale fiktivne prijave, so med drugim: 

• ponovna uvedba krajevne pristojnosti. Posameznik bo lahko prijavil stalno ali 
začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na 
katerega se prijavlja; 

• stanodajalca se bo (tako kot to že velja za posameznika) zavezalo, da ob prijavi 
navede resnične podatke; 

• ob vsaki prijavi prebivališča bo uradna oseba dolžna preveriti podatke o dejanski 
rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi 
oziroma nastanitvi in število že prijavljenih oseb na naslovu; 
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• površinski standardi za prijavo prebivališča bodo predpisani s pravilnikom; 

• če osnovni pogoji za prijavo, ki izhajajo iz rabe oziroma namembnosti, velikosti ali 
števila že prijavljenih oseb (kakor tudi če se posameznik želi prijaviti na naslov, kjer 
še ni določena hišna številka ali če ob prijavi ne predloži dokazila, da ima pravico 
do prebivanja na naslovu), ne bodo izpolnjeni, bo namesto ugotovitvenega 
upravnega postopka izveden skrajšan upravni postopek (poziv na dopolnitev vloge 
in zavrnitev prijave, če dokazila niso priložena v roku). 

 
Predlog vsebuje tudi nekatere spremembe in dopolnitve, ki odpravljajo nedorečenosti in 
pomanjkljivosti pri izvajanju zdaj veljavnega zakona v praksi, med drugim tudi ustreznejšo 
ureditev postopka prijave prebivališča otroka. 
 
Skupna ocena finančnih posledic znaša 629.672 evrov. 
 
Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster 
stavb 
Uredbo je treba dopolniti zaradi razširitve možnosti določitve upravljavcev, ki so druge 
pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom, in 
zaradi potreb po vpisu več dokončnih upravljavcev na posamezni parceli v zemljiški 
kataster oziroma delu stavb v kataster stavb. 
 
Upravljavec nepremičnin državnega premoženja postane tisti, ki je kot upravljavec določen 
z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi ali sklepom vlade. Ta del je bilo 
treba dopolniti, da se omogoči, da se kot upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je 
Republika Slovenija, poleg državnih organov in oseb javnega prava, ki jim je pravica 
upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o 
ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ali s sklepom vlade, v zemljiški 
kataster in kataster stavb vpišejo tudi druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja 
nepremičnin podeljena s posebnim zakonom. Druge pravne osebe so lahko pravne osebe 
iz Zakona o gospodarskih družbah. Tak primer je npr. družba Slovenski državni gozdovi, 
d. o. o., ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi na podlagi Zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.   
 
Prvi odstavek 16. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS-1) določa, da če isto nepremičnino uporablja več uporabnikov, je 
upravljavec te nepremičnine tisti uporabnik, ki zaseda njen največji del, če se uporabniki s 
pisnim sporazumom ne dogovorijo drugače. Deveti člen uredbe, ki ureja vpis »dokončnega 
upravljavca« je dopolnjen in s tem je omogočen vpis več upravljavcev v zemljiški kataster 
in kataster stavb, če je s posebnim zakonom na konkretni parceli ali delu stavbe pravica 
upravljanja podeljena več upravljavcem – na primer vpis dveh upravljavcev na eno parcelo 
po Zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije  in Zakonu o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Upravljavca iste parcele bosta Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družba Slovenski državni gozdovi, d. 
o. o.  
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Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. Septembra 
2020. Cene vseh naftnih derivatov so namreč od 1. Oktobra 2020 liberalizirane in se 
prosto določajo na trgu. 
 
Navedena sprememba vpliva na obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na 
delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega motornega vozila tako v državi kot tudi v 
tujini, kar je urejeno v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev in v uredbi, ki 
ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino. 
 
Za namen obračuna kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 
95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi 
podatkov, zbranih na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci 
energetskih dejavnosti in drugi zavezanci za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej 
sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo 
objavi na svoji spletni strani. Ta cena se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je 
bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo. 
 
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino določa, da se zaposlenemu 
povrnejo stroški v višini 18 odstotkov cene litra neosvinčenega bencina 95 oktanov za 
prevoženi kilometer, če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za 
službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo.  
 
Sprememba uredbe določa, da bodo zaposlenemu povrnjeni stroški za uporabo lastnega 
osebnega avtomobila v primeru službenega potovanja v tujino v višini 18 odstotkov  
najvišje cene neosvinčenega bencina 95 oktanov na liter za prevoženi kilometer, ki je bila 
poročana Evropski komisiji.  
 
Splošni okoljski akcijski program Evropske unije do leta 2030 
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2030. Republika 
Slovenija pozdravlja Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o Splošnem okoljskem 
akcijskem programu Unije do 2030. Evropska komisija je predlagani Sklep Evropskega 
parlamenta in Sveta o Splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do 2030 pripravila 
kot nadaljevanje okoljske politike in 7. Okoljskega akcijskega programa, ki bo potekel 31. 
decembra 2020. Osmi okoljski akcijski program bo s svojo dolgoročno vizijo in okoljskimi 
prednostnimi cilji, ki jih deli z Evropskim zelenim dogovorom, podpiral skupno zavezanost 
Evropske unije k zelenemu okrevanju in v celoti podpiral okoljske in podnebne cilje 
Evropskega zelenega dogovora.  
 
Glavni cilj 8. okoljskega akcijskega programa je pospešiti prehod Unije na podnebno 
nevtralno, z viri učinkovito, čisto in krožno gospodarstvo na pravičen in vključujoč način ter 
dosego okoljskih ciljev Agende 2030. Šest tematskih prednostnih ciljev obsega:  
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• zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter povečanje naravnih in drugih ponorov s 
ciljem dosega podnebne nevtralnosti do leta 2050;  

• krepitev odpornosti in zmogljivosti za prilagajanje podnebnim spremembam;  

• pospešitev prehoda v krožno gospodarstvo in ločevanje gospodarske rasti od rabe 
virov; 

• zasledovanje ambicije k ne-toksičnemu okolju, ki zajema zrak, vodo in tla, ter 
varovanje zdravja in dobrega počutja državljanov pred drugimi tveganji in vplivi; 

• varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov; 

• spodbujanje trajnostne proizvodnje in porabe, zlasti na področjih energetike, 
industrijskega razvoja, stavb in infrastrukture, mobilnosti in prehranskega sistema. 

 
Predlagani sklep Evropske komisije ne vsebuje konkretnih ukrepov za doseganje 
navedenih ciljev, saj so ti ukrepi že določeni v Evropskem zelenem dogovoru in bodo 
opredeljeni v okviru dokumentov, pripravljenih na njegovi podlagi. 
 
Ne glede na to pa Republika Slovenija predlaga, da se sklep dopolni s seznamom 
konkretnih aktivnosti ter nosilci in roki njihove izvedbe, ki bodo potrebne za doseganje 
ciljev programa. Opredelitev konkretnih aktivnosti je nujna predvsem za vsebine, ki 
zadevajo mehanizme spremljanja rasti (Evropski semester, nacionalni reformni programi in 
načrti za okrevanje in odpornost) in mehanizme finančne, davčne in naložbene politike.  
 
Republika Slovenija predlaga, da se program dopolni na način, da naslovi gospodarjenje s 
prostorom in tudi opustitev paradigme neskončne rasti. Republika Slovenija je tudi mnenja, 
da je treba v programu nasloviti izzive na svetovni ravni, ki vplivajo na okolje in podnebje 
Evropske unije (EU), kot so naraščanje števila prebivalstva zunaj EU in izvoz pritiskov na 
okolje na ozemlja zunaj EU, ki se dogajajo zaradi življenjske ravni v EU.  
 
Republika Slovenija predlaga vključevanje okoljskih in podnebnih vidikov pri ocenjevanju 
napredka v okviru Evropskega semestra, nacionalnih reformnih programov in načrtov za 
okrevanje in odpornost ter opozarja na pomembnost informiranja, komuniciranja in 
ozaveščanja javnosti glede vseh okoljskih vsebin. 
  
Republika Slovenija glede okvira za spremljanje izvajanja programa predlaga:  

• da se podrobneje opredeli pogostost spremljanja in da se za ta namen v 1. 
odstavku 4. člena »redno ocenjevanje in poročanje o napredku Unije in držav 
članic« dopolni z navedbo letnic ocenjevanja in poročanja: 2025 in 2029; 

• da okvir spremljanja izpostavi nujnost izboljšanja spremljanja stanja na področju 
biotske raznovrstnosti, in sicer predvsem z izboljšanjem kazalnikov, da bodo 
odražali stanje ekosistemskih storitev na globalni ravni. Pri tem se lahko uporabi 
pristop oziroma rezultati sodelovanja Evropske okoljske agencije in Evropskega 
urada Programa OZN za okolje pri snovanju novih kazalnikov biotske 
raznovrstnosti; 

• da se v okvir za spremljanje vključijo tudi podatki iz poročevalskih mehanizmov 
mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenice so države članice in Unija; 
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• da mehanizem za spremljanje naslovi tudi nujnost prekinitve prakse drobljenja in 
množitve poročevalskih obveznosti ter poda usmeritev za združitev poročevalskih 
obveznosti, kjer je to primerno, za boljši prikaz in analizo stanja biotske 
raznovrstnosti in stanja okolja nasploh. 

 
Republika Slovenija bo navedena stališča zagovarjala v okviru pogajanj na Delovni skupini 
za okolje Sveta EU, ki jih je že začelo nemško predsedstvo.  
 
Izplačilni dnevi v državnih organih in javnih zavodih 
Vlada je določila izplačilne dni za plače zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih za 
obdobje od januarja do junija 2021.    
  
V 22. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju je določeno, da je dan izplačila plač najpozneje petnajsti dan v tekočem mesecu 
za pretekli mesec. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti opredeljuje 
izplačilni dan za plače, in sicer je v dejavnostih, kjer so do podpisa navedenega aneksa 
izplačevali plače za tekoči mesec, predviden na datum petega v mesecu za pretekli 
mesec. 
  
Na podlagi tega je vlada določila, da so izplačilni dnevi v obdobju od januarja do junija 
2021 vsakega petega v mesecu za pretekli mesec. V primeru, da pride datum petega v 
mesecu na dela prost dan, soboto ali nedeljo, pa se kot izplačilni dan določi zadnji delovni 
dan pred dela prostim dnem oziroma pred soboto ali nedeljo. Glede na to, da v petek 2. 
aprila in v ponedeljek 5. aprila zaradi praznikov ne bo deloval medbančni plačilni promet, 
je kot izplačilni dan za mesec marec 2021 predlagan 1. april 2020. 
  
Regres za letni dopust zaposlenim v javnem sektorju se izplača pri plači za mesec maj 
2021. 
  

* * * 
 


