
 

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

                                                                                         

236. IN 238. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 

Ljubljana, 15. 7. 2021 - Vlada Republike Slovenije je na 236. dopisni seji, 
13.7.2021 sprejela več odločitev, med drugim je sprejela Dopolnjen predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.  

Na 238. dopisni seji, 14.7.2021 pa je izdala spremembe Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o orožju – tretja obravnava 

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
orožju (ZOro-1C) – tretja obravnava in ga pošlje Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo. 

Državni zbor je na seji 9. julija 2021 sprejel sklep, da Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o orožju za tretjo obravnavo pripravi vlada. Predlog zakona za 
tretjo obravnavo je pripravljen na podlagi pregleda sprejetih amandmajev k 
dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju 
(ZOro-1C), druga obravnava, in pregleda členov, h katerim so bili amandmaji sprejeti. 

Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa 

Vlada je sprejela Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), tretja obravnava, in ga poslala  Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 

Vlada je skladno s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetim na 24. 
redni seji dne 9. julija 2021, po obravnavi Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – druga obravnava z dne 12. 7. 
2021, pripravila besedilo Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa za tretjo obravnavo. V besedilo 
Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih 
cestnega prometa je vključen sprejet amandma k 16. členu Dopolnjenega predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa – druga 
obravnava. 

Vlada je na položaj generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe 
Ministrstva za obrambo imenovala dr. Jaroša Britovška 
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Vlada je na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, na položaj 
generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, z 
dnem 1. 8. 2021,  imenovala dr. Jaroša Britovška. Na ta položaj je imenovan za dobo 
petih let, in sicer do 31. 7. 2026. 

Dr. Jaroš Britovšek je v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo 
zaposlen od leta 2008. V svoji karieri je bil večkrat napoten na mednarodne operacije 
in misije. Od 1. 9. 2020 je opravljal naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja 
OVS. 

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, dr. Jaroš Britovšek izpolnjuje pogoje 
za delovno mesto generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe v 
Ministrstvu za obrambo, določene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi. 

Nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja 

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 

Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno 
osnovo, se vrača na višino 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim 
prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala pred zadnjo spremembo 
uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne 
migrante. 

Jasneje se določa minimalna višina povračila stroška prevoza na delo in z dela, ki se 
ne všteva v davčno osnovo, ter poenostavlja določanje neobdavčene višine pri 
posameznem delojemalcu. Odpravlja se določanje neobdavčene minimalne višine z 
upoštevanjem prisotnosti na delu v posameznem mesecu. Odpravlja se tudi 
določanje neobdavčenega dela v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice 
(javni prevoz) ob predložitvi dokazila o nakupu te vozovnice. 

Delojemalcu se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji iz prvega odstavka 3. člena 
uredbe, najmanj do višine 140 evrov mesečno, čeprav bi bila višina neobdavčenega 
dela, določena z upoštevanjem prvega odstavka 3. člena (razdalje in vrednosti 0,18 
evra na kilometer), nižja. Navedena višina je določena z upoštevanjem imenske 
neprenosne mesečne vozovnice ali več vozovnic, potrebnih za prihod na delo in z 
dela, pri kateri je neobdavčena višina povračil stroškov prevoza na delo in z dela 
določena po splošnem pravilu iz prvega odstavka 3. člena uredbe (kilometrina za cel 
mesec dela ob upoštevanju povprečnih mesečnih delovnih dni v letu, in sicer 18 
delovnih dni v mesecu) v splošnem višja, kot če bi se upoštevala cena imenske 
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neprenosne mesečne vozovnice, ki je določena na podlagi tarife prevoznin po Uredbi 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v 
notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice ter še dvakratnika tovrstne vozovnice za mestni promet. Pri določitvi te 
višine je upoštevan primer, ko delojemalec za prihod na delo potrebuje mesečno 
vozovnico za mestni promet v mestu običajnega prebivališča (40 evrov), za mestni 
promet v mestu opravljanja dela (40 evrov) ter v javnem linijskem prevozu potnikov v 
notranjem cestnem prometu (60 evrov, kjer gre za neprenosno imensko mesečno 
vozovnico za razdaljo nad 10 do 15 kilometrov, kjer je višina kilometrine za to 
razdaljo ob upoštevanju 18 delovnih dni v mesecu že višja od cene navedene 
vozovnice). S tem se bistveno poenostavi sistem in vzpostavi večjo gotovost in 
pravno varnost delodajalcev in delojemalcev. 

Pogoja, pod katerima se delojemalcu povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela 
ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja najmanj do višine 140 
evrov, sta: 

 vsaj en dan prisotnosti na delu in 
 vsaj en kilometer oddaljenosti od kraja običajnega prebivališča delojemalca do 

delovnega mesta. 

Uredba se začne uporabljati za povračila potnih stroškov za mesec julij 2021 za 
delojemalce, na katere se nanaša dogovor med delodajalci in sindikati javnega 
sektorja, in za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za vse ostale delojemalce 
za mesec september 2021. 

Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade 
RS za demografijo 

Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade 
RS za demografijo. 

Vlada je oktobra 2020 z odlokom ustanovila Urad Vlade Republike Slovenije za 
demografijo. S spremembo odloka se podaljšuje datum začetka uporabe odloka, in 
sicer na 15. september 2021. 
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