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107. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 20. 12. 2021 – Vlada RS je na 107. redni seji, ki je potekala 17. 12. 2021, 
podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o financiranju občin ter določila besedilo predloga Zakona o 
elektronskih komunikacijah. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o izvajanju javnega 
najema stanovanj, določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu 
za kulturo 2022‒2029 in sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2022. 
Prav tako pa je Vlada RS odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe 
v letošnjem državnem proračunu, sprejela sklepe glede opravljanja nujnih nalog v 
organih državne uprave in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19. 
 
Soglasje k predlogu amandmajev k noveli Zakona o financiranju občin   
Predlagan je amandma, s katerim se drugi odstavek spremenjenega 20. a člena Zakona o 
financiranju občin (sofinanciranje obveznosti občin z evidentiranimi romskimi naselji) 
namesto na pravilnik, ki ureja razvrstitev razvojnih regij po stopnji razvitosti za posamezno 
programsko obdobje, sklicuje na hierarhično nadrejen zakon, ki ureja spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja.  
 
Poleg tega je v spremenjenem 20. a členu predvidena postopnost uvajanja dodatnih 
sredstev, tako kot je postopnost uvajanja dodatnih sredstev določena v prehodnih 
določbah Zakona o finančni razbremenitvi občin. 
 
Predlagani amandma sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. 
 
Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah  
Konec decembra 2018 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2018/1972 o Evropskem zakoniku o 
elektronskih komunikacijah (Direktiva 2018/1972/EU), ki spreminja obstoječ regulativni 
okvir Evropske unije za področje elektronskih komunikacij, z rokom za prenos do 21. 
decembra 2020. Področje elektronskih komunikacij je v Republiki Sloveniji urejeno z 
Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) iz leta 2012. Zaradi kompleksnosti in 
obsežnosti sprememb, ki jih prinaša spremenjen regulativni okvir, je predlagan sprejem 
novega sistemskega zakona o elektronskih komunikacijah in ne morebitne zakonske 
novele. 
 
Hkrati z uskladitvijo z določbami Direktive 2018/1972/EU se predlaga izboljšava obstoječe 
zakonske ureditve v delu, ko gre za nacionalne določbe ali pa je mogoče zagotoviti 
jasnejši in primernejši način prenosa določb predpisov EU. 
 
Ob tem se v poglavju o varnosti omrežij in storitev ter delovanju v stanjih ogroženosti 
hkrati zagotavlja tudi implementacija (zlasti strateških) ukrepov iz Nabora orodij EU za 
kibernetsko varnost tehnologije 5G (Nabor orodij EU), ki je rezultat skupnih prizadevanj in 
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pristopa držav članic Evropske unije (EU), predstavnikov Agencije Evropske unije za 
kibernetsko varnost (ENISA) in Evropske komisije (EK), ki ga je podprla tudi Republika 
Slovenja. Nabor orodij EU je izrecno podprla tudi EK s tako imenovanim Sporočilom o 
varni uvedbi tehnologije 5G, pomen in stanje implementacije (ki se vzpodbuja) Nabora 
orodij EU upošteva tudi Skupno sporočilo o strategiji EU za kibernetsko varnost. 
 
Cilj predlaganih rešitev je urediti učinkovitejšo uporabo radiofrekvenčnega spektra, 
spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanje 
varnosti omrežij in storitev vključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G 
pri zagotavljanju teh omrežij in storitev subjektom, ki z vidika države in družbe zagotavljajo 
tako imenovane kritične storitve, zaščito potrošnikov in izboljšan dostop do storitev ter 
varovanje življenj prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne 
storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot 
so npr. e-Uprava, spletno bančništvo in videoklici. 
 
Dopolnjuje se tudi peti odstavek 192. člena predloga zakona, pri čemer se ureja situacija, 
ko naročnik ob prekinitvi naročniške pogodbe zaradi sprememb pogodbenih pogojev na 
strani izvajalca storitev prejeto terminalsko opremo vrne izvajalcu storitev. Upoštevano je 
dejstvo, da je bil medtem ustanovljen Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko 
varnost, ki je prevzel naloge Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je bil 
organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. 
 
Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj 
Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj ureja vse faze izvajanja javnega najema 
stanovanj in določa vsebine javnega razpisa, kriterije za najem stanovanj ter postopek 
izbora, vključno s sestavo strokovne komisije za izbor. 
 
Uredba določa tudi vsebine javnega razpisa za oddajanje najetih stanovanj v podnajem 
upravičencem, prednostne kategorije prosilcev za najem stanovanj in postopek oddaje 
stanovanj v podnajem. 
 
Z uredbo se določita tudi način izračuna najemnine za podnajemnike in način 
subvencioniranja najemnine, pri čemer gre za odstop od siceršnje prakse pri stanovanjih, 
ki se oddajajo za neprofitno najemnino, saj se za subvencioniranje najemnine upoštevajo 
splošni pogoji za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine, pri čemer upravičencem 
ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu. 
 
Uredba ureja tudi obseg zagotovljenih sredstev za kritje stroškov izvajanja javnega najema 
stanovanj in vsebino izvajalčevega poročila o stroških izvajanja javnega najema stanovanj, 
ki se uporablja kot podlaga za pridobitev predvidenih proračunskih sredstev. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je podlaga za sprejem 
uredbe, določa, da začne Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajati javni najem 
stanovanj 1. januarja 2022. 
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Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 
Resolucija celostno obravnava in povezuje vrsto različnih področij, s ciljem oblikovanja 
celovite in heterogene strategije na področju kulture. Poslanstvo NPK 2022‒2029 je, da se 
slovensko kulturo uveljavi kot pomemben družbeni dejavnik, ki omogoča razvoj, rast in 
prepoznavnost slovenske narodne substance tako doma kot v svetu.  Za dosego tega se 
povezuje z drugimi sektorji, s ciljem sooblikovanja ustvarjalne, povezane in trajnostno 
usmerjene demokratične družbe. 
 
Resolucija prinaša izhodišča za učinkovitejše vključevanje kulture pri načrtovanju 
družbenega razvoja in osebne rasti slehernega posameznika, ki temeljijo na poglobljenem 
razumevanju javnega interesa in skupnega dobrega, sodobnih znanstvenih dognanjih ter 
oblikovanju spodbudnega okolja za varovanje in uresničevanje širokega nabora 
potencialov kulture in kulturnih vrednot. 
 
Letni program izobraževanja odraslih za leto 2022  
Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2022 (LPIO 2022) sledi 
usmeritvam Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2013–2020. Z njim se po posameznih ministrstvih, ki so LPIO 2022 
pripravila, določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz 
državnega proračuna v prihodnjem letu. Za ta namen se v državnem proračunu zagotovi 
nekaj več kot 71,2 milijona evrov, poraba pa je odvisna od zmožnosti državnega 
proračuna. 
 
LPIO 2022 upošteva cilje prej omenjene resolucije, in sicer so to dvig izobrazbene ravni 
prebivalstva in ravni temeljnih zmožnosti, povečanje zaposljivost aktivnega prebivalstva, 
izboljšanje možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšanje splošne 
izobraženosti.  
 
Med brezposelnimi so prednostna skupina starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali 
strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Med zaposlenimi pa so 
prednostna skupina starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali 
slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi; zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih 
zahtev nekega poklica tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost; manj 
izobraženi in druge ranljive skupine, kakor so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, 
socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci; ter 
druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in 
ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij. 
 
Prerazporeditve in razporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu 
Med drugim bodo Ministrstvu za zdravje razporejena sredstva splošne proračunske 
rezervacije v skupni višini 13.779.080,29 evra, od tega 6.910.394,54 evra za financiranje 
izdatkov, povezanih z epidemijo covida-19, in 6.868.685,75 evra na postavko Pripravništvo 
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacije. 
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Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo se bo prerazporedilo sredstva znotraj 
svojega finančnega načrta v višini 3 milijone evrov za programe Evropske vesoljske 
agencije (ESA). To bo slovenskemu gospodarstvu omogočilo hitrejšo integracijo v procese 
sprejemanja programov in projektov, ki so v vesoljskem sektorju ključni, kar bo pozitivno 
vplivalo na povečanje dodane vrednosti ter zagotovilo nadaljnjo rast slovenskega 
vesoljskega gospodarstva. Gre predvsem za nadaljnjo krepitev malih in srednje velikih 
podjetij na področju tehnološkega razvoja, kar je za Slovenijo ključno.  
 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se bo prerazporedilo 
pravice porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 3.638.734,62 evra, in sicer med 
postavkami za interventne ukrepe za povračila nadomestila plače za odrejeno karanteno, 
povečan znesek dodatka za nego otroka, dodatek za delo z uporabniki, obolelimi za covid-
19, strateško zalogo varovalne opreme za izvajalce socialnega varstva in dodatke za 
neposredno delo z obolelimi. Poleg tega bo ministrstvo za delo v okviru svojega 
finančnega načrta prerazporedilo še pravice porabe v višini 844.550,28 evra, in sicer med 
postavkami za interventne ukrepe za povračila nadomestila plače za odrejeno karanteno 
in višjo silo. 
 
Različni proračunski uporabniki so pripravili predloge prerazporeditev pravic porabe v 
skupni višini 104.967.187,45 evra na postavko Rezerva Republike Slovenije pri Ministrstvu 
za finance, z namenom zagotovitve dodatnih sredstev za izločanje in posledično 
oblikovanje in uporabo proračunske rezerve.  
 
Sklepi glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave 
Z namenom preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID-19 ter glede na trenutno 
epidemiološko situacijo je Vlada RS sprejela odločitev, da se v času božičnih in novoletnih 
praznikov, ki deloma sovpadajo tudi s šolskimi počitnicami, to je od vključno 27. decembra 
2021 do vključno 31. decembra 2021, dodatno omeji gibanje in zadrževanje javnih 
uslužbencev v uradnih prostorih organov državne uprave, torej v ministrstvih, organih v 
njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah.  
 
V tej zvezi je Vlada RS odločila, da organi državne uprave v času od vključno 27. 
decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravljajo samo nujne naloge, hkrati pa 
naložila predstojnikom organov državne uprave, da določijo nujne naloge in javne 
uslužbence, ki bodo v obdobju iz prejšnje točke izvajali nujne naloge, pri čemer je treba 
zagotoviti, da javni uslužbenci nujne naloge izvajajo kot delo na domu.  
 
Zgolj v izjemnih primerih, ko teh nalog ni možno izvajati zunaj delovnega mesta oziroma 
na domu, javni uslužbenec nujne naloge lahko izvaja na delovnem mestu.  
 
Kot nujne naloge se štejejo zlasti naloge: 

• vezane na tek procesnih rokov, 

• povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
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• v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, za okolje, za javni 
red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše 
gospodarske škode, 

• nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti in delovanja države.  
 

Vlada RS je priporočila predstojnikom organov državne uprave, da predlagajo javnim 
uslužbencem, ki ne bodo izvajali nujnih nalog, da v obdobju od  
vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra  2021, izrabijo letni dopust ali 
drugo vrsto opravičene odsotnosti. Javne uslužbence, ki v tem obdobju ne bodo izrabili 
letnega dopusta ali druge upravičene odsotnosti, pa se napoti na čakanje na delo doma s 
pravico do nadomestila plače, kot jo določa zakon. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19   
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19  
 
Odlok ureja, da veljavnost dokazilu  o cepljenju osebe poteče po 270 dneh od prejema 
drugega odmerka cepiva, kar temelji na priporočilu Posvetovalne  skupine za cepljenje z 
dne 13. 12. 2021. Veljavnost dokazila se podaljša, če se oseba v obdobju 270 dni od 
osnovne sheme cepljenja cepi s poživitvenim odmerkom cepiva. Navedena ureditev velja 
le za osebe, ki so starejše od 18 let.  
 
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je 15. 12. 2021 v 
dopolnjeni oceni tveganja glede COVID-19 izpostavil, da bodo po trenutno razpoložljivih 
dokazih poživitveni odmerki povečali zaščito pred hudimi izidi, ki jih povzroča zaskrbljujoča 
varianta Delta. Predhodne ocene pa kažejo tudi, da bi poživitveni odmerki lahko povečali 
zaščito pred zaskrbljujočo varianto Omikron, ki bo po njihovih projekcijah v začetku leta 
2022 postala prevladujoča različica v državah Evropske unije.  
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne 1. februarja 2022. 
 

* * * 


