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197. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 8. 4. 2021 – Vlada RS je na 197. dopisni seji izdala Odlok o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah 
in samostojnih visokošolskih zavodih in določila besedilo predloga Zakona o 
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, predloga Zakona o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o državni upravi ter besedilo predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Vlada RS je določila tudi 
besedilo predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o 
nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 in sprejela Uredbo o embalaži 
in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova 
dedovanja ter sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih 
državnih organov. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 
2021–2024 uvrstila projekt rescEU – skladiščenje zalog zaščitne opreme in sprejela 
predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.  
 
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
V skladu z odlokom se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter 
dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole 
bo potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se 
vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se 
na šoli po razredih tedensko izmenjujejo. 
 
Z odlokom je začasno še vedno  prepovedano zbiranje ljudi v: 

• glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka,  

• višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do 
največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične 
in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in 
inštrumentov),  

• študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v 
študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, 
ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega 
bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in 
individualni pouk ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za 
študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  
laboratorijskih vaj in individualnega pouka. 
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Določena je obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi 
HAG), opredeljeno pa je tudi, kdaj  zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti (če predložijo 
negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test 
PCR) ali testa HAG, dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od 
prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni 
ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG 
ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev ali imajo potrdilo 
zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev.  
 
Določbe o prepovedi zbiranja ne veljajo za zaposlene v zavodih, posameznike, ki v teh 
zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske 
pogodbe), za člane organov zavodov in postopke povezane z zaključevanjem in 
nadaljevanjem izobraževanja. 
 
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi 
morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za 
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom 
SARS-CoV-2. Vlada Republike Slovenije  preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na 
podlagi strokovnih mnenj. 
 
Odlok začne veljati 11. aprila 2021, njegova veljavnost pa je omejena na 7 dni, kar 
pomeni, da velja do vključno 17. aprila 2021.  
 
Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 
Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu 
in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES je stopila v veljavo 17. septembra 2014, uporabljati 
pa se je začela 1. julija 2016.  
 
Predlog zakona bo zagotovil nacionalno pravno ureditev za področje storitev zaupanja, 
kjer Uredba 910/2014/EU to dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditev. 
Na področju elektronske identifikacije pa predlog zakona vključuje tudi ureditev izdajanja 
nacionalne elektronske identitete, česar sicer Uredba 910/2014/EU ne ureja in slednje 
prepušča samim državam. Republika Slovenija bo s sprejemom predlaganega zakona 
tako omogočila pripravo in priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno 
poslovanje in tako bo svojim državljanom omogočila elektronsko identifikacijo pri dostopu 
do vseh storitev javnega sektorja na notranjem trgu EU, torej tako elektronsko poslovanje 
na nacionalni ravni kakor tudi čezmejno poslovanje. 
 
Poglavitne rešitve v zakonu so: 
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• rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda država slovenskim državljanom in 
državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih 
elektronske identifikacije;  

• zagotovitev nacionalne pravne ureditve za področje storitev zaupanja, kjer Uredba 
910/2014/EU dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditev; 

• vpeljava enoličnega identifikatorja fizične osebe ali poslovnega subjekta pri 
elektronskem poslovanju (tako imenovani EŠEI); 

• zagotavljanje ponudnikom elektronskih storitev, registriranim v Republiki Sloveniji, 
možnost uporabe informacijske rešitve za uporabo sredstev elektronske identifikacije, 
izdanih s strani izdajatelja sredstva elektronske identifikacije, ter možnost preverjanja 
EŠEI na podlagi identifikacijske oznake sredstva elektronske identifikacije; 

• omogočanje brezplačnega preverjanja podatkov v verodostojnem viru za identifikacijo 
ob kvalificiranih potrdilih, ki jih izdajo ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja; 

• možnost uporabe centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis organov 
javnega sektorja ter ponudnikov elektronskih storitev. 

  
Predlog zakona je vsebinsko povezan tudi s predvideno spremembo Zakona o osebni 
izkaznici, saj mora za izdajo nove biometrične osebne izkaznice veljati tudi predlagani 
Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Šele ta namreč opredeljuje 
izdajanje elektronske identitete s strani države na enem ali več sredstvih elektronske 
identifikacije. 
 
Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi  
Zakon o državni upravi trenutno določa, da se v ministrstvu lahko imenujeta največ dve 
državni sekretarki oziroma državna sekretarja, v ministrstvu, pristojnem za finance, pa se 
lahko imenujejo največ štiri državne sekretarke oziroma državni sekretarji. 
 
Predlog Zakona po novem določa, da se v ministrstvu, pristojnem za zdravje, namesto 
največ dveh lahko imenujejo največ trije državni sekretarji.  
 
Prav tako je trenutno v Zakonu o državni upravi določeno, da Ministrstvo za javno upravo 
upravlja informacijsko komunikacijske sisteme državne uprave. Predlog Zakona pa po 
novem določa, da se interni informacijski sistem ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, izloči iz centralizacije informatike v državni upravi. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev  
Po več kot dveh desetletjih po sprejetju Direktive 96/71/ES so se države članice EU 
odločile, da je potrebno ponovno pretehtati ali postavljena pravila v okviru čezmejnega 
izvajanja storitev ustrezno naslavljajo ravnovesje med potrebo po spodbujanju svobode 
opravljanja storitev in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev na eni strani ter potrebo 
po varstvu pravic napotenih delavcev na drugi strani. Z namenom zagotovitve enotne 
uporabe pravil in dejanske socialne konvergence je treba posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju enakih izhodišč napotenim delavcem, ki so začasno poslani iz kraja v državi 
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članici gostiteljici, kjer običajno opravljajo delo, v drug kraj dela, saj bi morali – tako kot v 
tej državi članici to velja za lokalne delavce, prejeti vsaj enake prejemke za opravljeno delo 
oziroma povrnitev stroškov, namenjenih kritju potnih stroškov ter stroškov za prehrano in 
nastanitev delavcev.  
 
Glede na to, da je napotitev začasne narave, se morajo napoteni delavci po končanem 
delu, za katero so bili napoteni, načeloma vrniti v državo članico, iz katere so bili napoteni. 
Direktiva 2018/957/EU določa, da so napotitve časovno omejene ter da bi morale države 
članice gostiteljice, glede na dolgo trajanje nekaterih napotitev in ob upoštevanju povezave 
med trgom dela države članice gostiteljice in delavci, v primeru napotitve za obdobja, 
daljša od 12 mesecev, zagotoviti, da podjetja, ki napotijo delavce na njihovo ozemlje, tem 
delavcem zajamčijo dodatne pogoje za zaposlitev, ki se obvezno uporabljajo za delavce v 
državi članici, v kateri se opravlja delo. To obdobje se lahko v kontekstu zagotavljanja 
svobodnega izvajanja storitev tudi podaljša, kadar ponudnik storitev predloži obrazloženo 
obvestilo. 
 
Na podlagi dosedanjih izkušenj in prakse se je jasno nakazala tudi potreba po dodatni 
zaščiti delavcev, katerih agencija za začasno zaposlovanje oziroma delodajalec za 
zagotavljanje dela napoti k podjetju uporabniku, včasih pa so ti delavci napoteni tudi na 
ozemlje druge države članice v okviru čezmejnega opravljanja storitev.  
 
Druge spremembe v noveli ZČmIS so posledica Predhodne ocene slovenskih nacionalnih 
ukrepov za prenos Direktive 2014/67/EU z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 
96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe 
(EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg 
(uredba IMI).  
 
Predlog Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem 
programu razvoja prometa do leta 2030 
V predlogu so zajete spremembe in dopolnitve Resolucije o nacionalnem programu 
razvoja prometa (ReNPRP30), ki jo je leta 2016 sprejel Državni zbor RS in je bila 
objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/16.  
 
Predlog ne vsebuje večjih sprememb. Glavna vsebina sprememb je vezana na vsebinsko 
uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju izvajanja 
ReNPRP30 zgodile spremembe, zato so posledično v veljavni resoluciji neustrezno 
opredeljeni, pri nekaterih ukrepih pa  je bil spremenjen nosilec ukrepa.  
 
V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je na podlagi strokovnih 
podlag ugotovljeno, da je treba ukrepe izvajati z delno spremenjenimi izhodišči od tistih, ki 
so bila pričakovana v fazi priprave in sprejema ReNPRP30.  
 
Na področju cest je bila npr. namesto predvidenih rekonstrukcij določena izvedba 
novogradnje kot najustreznejšega ukrepa z večine presojanih vidikov. Poleg tega je pri 
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spremembi nosilcev izvajanja ukrepov pomembno, da je obsežnejše novogradnje treba 
načrtovati kot cestninske ceste, saj financiranje zgolj s proračunskimi sredstvi ne omogoča 
izvedbe finančno zahtevnih investicij. Poleg tega je treba zagotoviti zvezni potek in enaka 
izhodišča na celotnem poteku oziroma na vseh odsekih novo načrtovanih cest.  
 
Na področju železnic je treba pospešiti vlaganja v razvoj regionalnih prog. Te so  skupaj z 
jedrnim omrežjem zelo pomembne za zagotavljanje trajnostnih ciljev Republike Slovenije. 
K zmanjševanju vplivov na okolje zaradi prometa lahko pomembno prispevamo z 
ustreznim omrežjem regionalnih železniških prog.   
 
Na področju trajnostne mobilnosti je treba prednostno načrtovati infrastrukturne ureditve, ki 
bodo prispevale k zagotavljanju pogojev za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti 
in da se okrepi razvoj javnega potniškega prometa ter da se spodbujajo rešitve za oblike 
mobilnosti, ki bi nadomestile osebna vozila in rešitve za ostale oblike mobilnosti. V 
nasprotnem primeru doseganje dolgoročnih pravno zavezujočih ciljev Slovenije na 
področju podnebnih sprememb brez tovrstnih ukrepov na področju prometa ne bo 
mogoče. 
 
Z obstoječe paradigme postopnih sprememb je treba preiti na temeljno preobrazbo v 
skladu s Strategijo za trajnostno in pametno mobilnost, ki podpira uresničitev podnebnih 
ciljev do leta 2030, s ciljem 90-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
prometnega sektorja do leta 2050. 
 
Ker se v postopkih prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor ustreznost poteka 
trase vrednoti z različnimi kriteriji, kot je vpliv na prostorski razvoj, okoljska sprejemljivost 
in družbena sprejemljivost, ni bilo mogoče uveljaviti vedno najustreznejše trase zgolj z 
vidika ekonomike, prometno tehničnih kriterijev in prometnega povpraševanja.  
 
Ministrstvo za infrastrukturo si bo prizadevalo, da se načrtovanje železniških projektov v 
razširjeni Ljubljanski urbani regiji (med drugim Ljubljana – Jesenice, Tivolski lok, Ljubljana 
– Kamnik, Ljubljana – letališče JP – Kranj) zaključi pred zaključkom načrtovanja širitve AC 
obroča. 
 
Ukrepe infrastrukturnih ureditev na področju trajnostne mobilnosti na področju Ljubljanske 
urbane regije je treba izvesti v najkrajšem možnem času. Spremembe se nanašajo na 
področje cestne in železniške infrastrukture ter na področje trajnostne mobilnosti. 
 
Uredba o embalaži in odpadni embalaži  
Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1J). Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, 
preprečevanje ali zmanjševanje kakršnih koli vplivov embalaže in odpadne embalaže na 
okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter 
izkrivljanje in omejevanje konkurence.  
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Za dosego tega cilja uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno 
uporabo, dajanje na trg v Republiki Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno 
embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. Določa tudi 
pravila in pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke 
predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne 
embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo. Z uredbo se ureja 
proizvajalčeva razširjena odgovornost za embalažo (PRO). Na novo je določeno, kdo je 
proizvajalec, ki daje embalažo na trg v RS in ki ima obveznosti PRO, ter kdaj se šteje, da 
je embalaža dana na trg v Sloveniji. Organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z 
odpadno embalažo, ki nastane na celotnem ozemlju Slovenije, so naložene proizvajalcem. 
Proizvajalci ne bodo več samo plačevali stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ampak 
bodo imeli organizacijsko obveznost – zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno 
embalažo, ki nastane na ozemlju Republike Slovenije, in finančno obveznost – plačati 
predpisane stroške teh ravnanj. Te obveznosti bodo lahko izpolnjevali samostojno ali 
skupno.  
 
Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v 
Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Hkrati se 
uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste proizvajalce, ki dajo letno na trg v 
Sloveniji manj kot 1.000 kg embalaže. Uvajajo se tudi spremembe v sistemu ravnanja z 
odpadno embalažo, in sicer zlasti glede rednega prevzemanja odpadne embalaže od 
izvajalcev javne službe, zagotavljanja zadostnih zmogljivosti naprav za predobdelavo 
odpadne embalaže in ustreznih postopkov razvrščanja odpadne embalaže. Te 
spremembe bodo prispevale k bolj učinkovitemu izvajanju sistema ravnanja z odpadno 
embalažo. To bi moralo (poleg ukinitve količinskega praga) dodatno prispevati k temu, da 
v prihodnje ne bi bile več potrebne intervencije države glede plačila stroškov ravnanja z 
odpadno embalažo, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo ne prevzemajo od 
izvajalcev javne službe.  
 
Od uveljavitve ukrepov za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk leta 2017 
se je zmanjšala potrošnja vseh plastičnih nosilnih vrečk razen zelo lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk, zato se s to uredbo tudi te vrečke vključuje v cilj zmanjšanja potrošnje, 
hkrati pa se ukinja poročanje za distributerje. Za potrošnike ostaja še naprej v veljavi 
izjema od obveznega plačila za te vrečke, saj njihova uporaba prispeva k preprečevanju 
nastajanja odpadne hrane ob distribuciji in prodaji (še preden živila dosežejo potrošnika), 
kar je prav tako eden od okoljskih ciljev politike EU. 
 
S prenosom dodatnih pooblastil na tržne inšpektorje se pričakuje bolj učinkovit nadzor tudi 
nad zahtevami, ki jih mora izpolnjevati embalaža, da se jo lahko da na trg. 
 
Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
Uredba se spreminja v tistem delu, ki ureja vrste direktoratov Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).   
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Na podlagi Zakona o državni upravi  se namreč delovno področje vojnih invalidov, vojnih 
veteranov in žrtev vojnega nasilja iz dosedanjega Direktorata za invalide, vojne veterane in 
žrtve vojnega nasilja, ki je organiziran v MDDSZ, prenaša na Ministrstvo za obrambo 
(MO), zaradi česar je potrebno spremeniti naziv direktorata.  
 
Rok za uskladitev akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest MDDSZ je 
določen enako kot v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi in 
sicer se akt zaradi prenosa delovnega področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev 
vojnega nasilja uskladi najkasneje do 13. junija 2021. Najkasneje v tem roku MO od 
MDDSZ prevzame naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, 
dokumentacijo in prostore. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede 
pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja  
Zakon o dedovanju predvideva tri primere, ko lahko preide premoženje zapustnikov v last 
države in sicer: 

• kot zapuščino brez dedičev oz. ko se vsi dediči dedovanju odpovedo, 

• iz naslova omejitve dedovanja in  

• kot oporočno dedovanje. 
 
Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova 
dedovanja določa, kateri subjekt na strani Republike Slovenije sodeluje v zapuščinskih 
postopkih in kateremu organu se kasneje premoženje izroči.  
 
Ker se je v praksi pokazalo, da je poleg pristojnosti in nalog, povezanih s prevzemom 
stvarnega in finančnega premoženja države, potrebno urediti tudi pristojnosti in naloge, 
povezane s prevzemom intelektualne lastnine, se veljavna Uredba spremeni in dopolni v 
delu, ki določa pristojni organ, za podajo stališč Republike Slovenije v zapuščinskem 
postopku ter navedeno premoženje po pravnomočnosti sklepa o dedovanju prevzame v 
svoje upravljanje. 
 
Uredba odpravlja tudi administrativno oviro, ki se je kot nepotrebna pokazala v primerih, 
kadar v zapuščino sodijo le nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, 
gozdovi in kmetije ter po dejanski rabi javne evidence GURS niso gozdovi in 
nepremičnine, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča in gozdovi ter so po dejanski 
rabi javne evidence GURS gozd.  
 
V teh primerih po predlagani rešitvi korespondenco med Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije in družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., vodi Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki tudi sporoči enotno stališče 
državnemu odvetništvu. 
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične 
infrastrukture Republike Slovenije  
Skladno z Zakonom o kritični infrastrukturi (ZKI) so nosilci sektorjev kritične infrastrukture 
posamezna ministrstva, ki so odgovorna za delovna področja, na katera spada kritična 
infrastruktura, in Banka Slovenije.  Vlada je leta 2018 sprejela Sklep o določitvi nosilcev 
sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujočih državnih organov. Po preteku 
določenega časa od uveljavitve navedenega zakona in po izvedbi nalog, ki jim jih je slednji 
naložil ter zlasti po izvedenih inšpekcijskih nadzorih na področju kritične infrastrukture pri 
vseh nosilcih sektorjev kritične infrastrukture v letu 2020, ko je inšpektor v dveh sektorjih 
predlagal podajo pobude Ministrstvu za obrambo za spremembo navedenega sklepa 
vlade, so bili vsi nosilci sektorjev kritične infrastrukture pozvani k presoji potrebe po 
spremembah in dopolnitvah navedenega sklepa vlade. 
 
Na podlagi ocene njihovega dejanskega dosedanjega sodelovanja pri izvajanju nalog po 
ZKI s svojimi sodelujočimi državnimi organi, določenimi v navedenem sklepu vlade, so bili 
podani predlogi za spremembo sodelujočih državnih organov v petih sektorjih kritične 
infrastrukture. Ministrstvo za infrastrukturo kot nosilec sektorjev kritične infrastrukture 
»energetika« in »promet«  je predlagalo, da se v obeh navedenih sektorjih Ministrstvo za 
javno upravo kot sodelujoči organ črta. Ministrstvo za infrastrukturo v sektorju prometa pri 
izvajanju nalog po ZKI ne bo imelo nobenega sodelujočega državnega organa. Ministrstvo 
za okolje in prostor v sektorju »preskrba s pitno vodo«, katerega nosilec je, pa je predlagal 
črtanje Ministrstva za zdravje kot sodelujočega državnega organa. Ministrstvo za okolje in 
prostor v navedenem sektorju pri izvajanju nalog po ZKI tako ne bo imelo nobenega 
sodelujočega državnega organa. V sektorju »varovanje okolja« je Ministrstvo za okolje in 
prostor predlagalo črtanje Agencije za okolje in Direkcije za vode ter predlagalo, da se za 
sodelujoči državni organ določi organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, in sicer 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Ministrstvo za javno upravo je predlagalo, 
da se v »sektorju informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov« vse doslej določene 
sodelujoče državne organe (Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje 
zadeve in Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov) razen Ministrstva 
za notranje zadeve – Policije, črta, in za sodelujoči državni organ določi tudi organ v 
sestavi Ministrstva za javno upravo, in sicer Upravo Republike Slovenije za informacijsko 
varnost.  
 
Prerazporeditve in razporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu 
Med drugim se Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) zagotavljajo pravice porabe za 
sofinanciranje nadgradnje železniške proge Ljubljana-Jesenice (druga faza) in nadgradnje 
železniške postaje Grosuplje v višini 50.940.778,07 evra.  
 
Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) se zagotavljajo pravice porabe za pokritje 
obveznosti po 89. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (ZZUOOP) v višini 36.938.000 evrov, pri čemer gre za izplačilo mesečnega 
temeljnega dohodka za samozaposlene v kulturi in kmete, in za pokritje obveznosti po 
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109. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (ZIUOPDVE) v višini 1.787.000 evrov (za delno povračilo nekritih fiksnih 
stroškov). FURS zagotavljamo tudi pravice porabe za pokritje obveznosti po 111. členu 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (ZIUPOPDVE) v višini 767.000 evrov. Gre za kritje mesečnega temeljnega 
dohodka za verske uslužbence. Poleg tega se FURS zagotavljajo še pravice porabe za 
pokritje obveznosti po 35. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v višini 107.000 evrov. FURS na tej podlagi 
ponudnikom na področju turizma oziroma upravičencem izplačuje sredstva v višini 
unovčenih bonov. 
 
Ministrstvo za zdravje (MZ) bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v 
višini 19.253.533,78 evra. Namenjena bodo za izplačilo dodatkov po 123. členu 
ZIUOPDVE za javne zdravstvene zavode in zasebne izvajalce, povračil kratkotrajne 
bolniške po 20. členu ZZUOOP, nalog glede COVID-19 na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje po 23. členu ZZUOOP in plačilo strokovne skupine ministra za zajezitev epidemije. 
MZ bo poleg tega znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo tudi sredstva v višini 
1.975.498,34 evra. Namenjena bodo za plačilo stroškov v povezavi z 31. členom 
ZIUPOPDVE (stroški cepljenja COVID-19 ter materialnih stroškov, povezanih s 
cepljenjem) ter izplačilo dodatka na podlagi 123. člena ZIUOPDVE in plačilo stroškov 
delovne skupine za podporo in strokovno svetovanje izvajalcem podaljšane obravnave po 
54. členu Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19  (ZDUOP).  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bo prerazporedilo pravice porabe v 
okviru svojega finančnega načrta v skupni višini 3.050.286,10 evra. Na podlagi 127. člena 
ZIUOPDVE in 102. člena ZZUOOP bodo zagotovili sredstva za pokrivanje izpada plačil 
staršev za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi zaprtja vrtcev ali karantene. Na podlagi 
123. člena ZIUOPDVE bodo zagotovili izplačilo dodatkov zaposlenim za delo v rizičnih 
razmerah, na podlagi  28. člena ZIUPOPDVE pa pokrivanje omejenega obsega storitev 
dijaških domov. 
 
MZI bo prerazporedilo pravice porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 
2.568.528,90 evra. Na podlagi 119. člena ZZUOOP se izvajalcem občasnih prevozov 
zagotavlja nadomestilo, ki je namenjeno pokrivanju minimalnih stroškov za ohranitev 
izvajanja dejavnosti v času nedelovanja šolskih in visokošolskih ustanov ter zaradi 
omejitev izvajanja prevozov, povezanih s COVID-19.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor pa bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo 
pravice porabe v višini 700.000 evrov. S tem bodo zagotovili sredstva za pokritje 
obveznosti na podlagi 100.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki določa, 
da  imajo izvajalci javne službe zbiranja komunalne odpadne embalaže možnost, da 
odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami 
oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Stroške tega dela ravnanja z odpadno 
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embalažo prevzame Republika Slovenija. V 24. členu ZIUPOPDVE je določeno 
nadaljevanje izvajanja ukrepov iz 100.a člena ZIUZEOP, zato nastajajo nove obveznosti.  
 
V veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrščen projekt rescEU – 
skladiščenje zalog zaščitne opreme 
Evropska komisija je za obvladovanje epidemije novega koronavirusa marca 2020 sprejela 
podlage za vzpostavitev rezervnih zmogljivosti v okviru mehanizma EU na področju civilne 
zaščite – rescEU strateške zaloge zdravstvenih sredstev in osebne zaščitne opreme za 
boj proti resnim čezmejnih zdravstvenim grožnjam, ki bodo dopolnile obstoječe nacionalne 
odzivne zmogljivosti in zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite. 
 
Prvi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za vzpostavitev zmogljivosti rescEU 
skladiščenja zalog je bil objavljen maja 2020, drugi pa avgusta 2020. Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje je bila s projektno prijavo uspešna v drugem krogu. 
Vzpostavljanje zmogljivosti rescEU vključuje nakup osebne zaščitne opreme, njeno 
ustrezno skladiščenje, zanavljanje in zagotavljanje razpoložljivosti zalog zmogljivosti 
rescEU, vključno z nenehno operativno pripravljenostjo na hitro odpremo zmogljivosti z 
lastnimi transportnimi sredstvi v državo prosilko. Zaloge zmogljivost rescEU mora 
Republika Slovenija zagotavljati za obdobje najmanj petih  let od podpisa pogodbe z 
Evropsko komisijo. Predvideno trajanje projekta je od 1. 1. 2021 do  31. 12. 2025.  
 
Uspešna implementacija projekta zahteva ustrezne dogovore med institucijami v Republiki 
Sloveniji, predvsem glede sistema zanavljanja oz. pretočnosti osebne zaščitne opreme, ki 
bi jo naša država ponujala v okviru zmogljivosti rescEU. Ustrezno in trajnostno upravljanje 
z opremo je mogoče zgolj s sodelovanjem pristojnih institucij v Republiki Sloveniji, ki 
morajo medsebojno uskladiti  in zagotoviti sistem zanavljanja, predvsem v ključnih točkah, 
kot sta koordinacija in pretočno vključevanje opreme v sistem nacionalnih zalog.  
 
Projekt vzpostavitve zmogljivosti rescEU je financiran iz sredstev EU. Skupna ocenjena 
vrednost projekta vzpostavitve in delovanja zmogljivosti rescEU v Republiki Sloveniji 
znaša 10.615.301,60 evra, od tega je znesek zaprošenega financiranja s strani EU 
8.795.780 evrov. Republika Slovenija mora kriti stroške za premostitev likvidnostnega toka 
v višini 1.725.581,60 evra v letu 2021, kar predstavlja 20 odstotkov finančne vrednosti 
prispevka EU. Evropska komisija bo preostanek (20 odstotkov) plačala ob uspešno 
končanem projektu, predvidoma leta 2026. Republika Slovenija krije tudi znesek davka na 
dodano vrednost v višini 1.794.521,60 evra, ki bo v celoti plačan v proračun Republike 
Slovenije v letu realizacije. Dodatno bo Republika Slovenija za izvedbo prispevala 25.000 
evrov za delo pripadnikov civilne zaščite. Stroški prevoza sredstev iz zmogljivosti rescEU 
se bodo 100-odstotno financirali iz finančnega okvira mehanizma EU na področju civilne 
zaščite, za katera se zaprosi ob vsaki napotitvi recsEU zmogljivosti v državo prosilko.   
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Predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v 
javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji  
Vlada RS je, na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije, sprejela predlog 
stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev) - 6532/21. 
 
Republika Slovenija se strinja s predlogom uredbe, s katero se podaljšuje veljavnost 
Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji, ki sicer preneha veljati 30. junija 2022. Hkrati s 
podaljšanjem veljavnosti dosedanje ureditve se prilagodijo tudi najvišje veleprodajne cene, 
da se zagotovi vzdržnost zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih 
cenah, pri čemer se uvedejo novi ukrepi za povečanje preglednosti in zagotavljanje 
resnične izkušnje „gostovanja kot doma“ v smislu kakovosti storitev in dostopa do služb za 
pomoč v sili med gostovanjem.  
 
Republika Slovenija pozdravlja dosedanje regulativno ukrepanje EU na veleprodajnih in 
maloprodajnih trgih gostovanja v zadnjih 14 letih, ker so se na tej podlagi izboljšali pogoji 
za delovanje notranjega trga storitev gostovanja v Uniji. Uporaba mobilnih storitev 
(podatkovnih, govornih, sporočil SMS) se je med potovanjem po EU hitro in močno 
povečala, kar potrjuje pozitiven učinek pravil o gostovanju. 
 
Glavni predlogi sprememb bodo po mnenju Republike Slovenije omogočili operaterjem, da 
bodo lahko nudili maloprodajne storitve gostovanja v Uniji v smislu »gostovanje kot doma« 
in vzdržno krili stroške na veleprodajni ravni, z dodatnimi novimi ukrepi pa bo končnim 
uporabnikom med gostovanjem zagotovljena preglednost, kakovostne storitve in dostop 
do komunikacij v sili. Poleg navedenega predlog vključuje tudi ukrepe za poenostavitev 
pravil in zmanjšanje regulativnega bremena, kar Republika Slovenija še posebej 
pozdravlja. 
 
 

* * * 
 
 

 


