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51. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 21. 1. 2021 – Vlada je na 51. redni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji, se seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev 
posledic COVID-19 in določila besedilo novele Zakona o vodah. Vlada RS je odprla 
tudi novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter 
sprejela mnenji k predlogu novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev v državni zbor in predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor. 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji  
S tem novim odlokom vlada od 23. januarja do 29. januarja 2021 ohranja v veljavi ukrepe 
iz sedaj veljavnega odloka, a dodaja kot izjemo knjižnice, muzeje in galerije v statističnih 
regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko, pri tem gre za Gorenjsko, Koroško, Obalno-
kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko in 
Zasavsko. 
 
Še naprej prepoved ne velja za storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine 
brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno 
dediščino in izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki 
ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic v statističnih regijah 
Goriška, Jugovzhodna in Posavska. 
 
Ponujanje storitev knjižnic, muzejev in galerij  v regijah z boljšo epidemiološko sliko je 
dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalen možen stik s končnimi uporabniki v 
skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in razkuževanje 
rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali 
ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se vsa higienska priporočila ministrstva za 
zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. 
 
Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev 
knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov 
na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 
kvadratnih metrov. 
 
Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid, s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas 
ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge 
okoliščine glede odpiranja. Pogoji za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne 
dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično 
kulturno dediščino ostajajo enaki. 
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Osnutek predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8) 
Vlada se je seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19. Osnutek zakona bo obravnavan še na Ekonomsko socialnem svetu. 
 
Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni 
COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega 
varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za ohranitev 
delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVIDA-19, med 
drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig 
minimalne plače s strani države. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah  
Predlog novele Zakona bo razbremenil vlado in s tem omogočil hitrejše reševanje vloženih 
predlogov oz. vlog, kar za stranke oz. predlagatelje posledično pomeni, da se v luči 
odprave administrativnih ovir skrajšujejo oz. ukinjajo dosedanji dolgotrajnejši postopki 
sprejema uredbe na vladi, hkrati pa se stranke s tem istočasno tudi finančno in časovno 
razbremenjujejo. 
 
S predlaganim načinom obravnave dosedanjih predlogov za zožitev zunanje meje 
priobalnega pasu se skrajšuje postopek za predlagatelje, saj se s spremembo zakona 
pristojnost za odločanje o posegih v priobalna zemljišča in za vodenje postopkov za 
spreminjanje mej priobalnih zemljišč prenaša iz vladnega na raven ministrstva, in sicer z 
določitvijo odločanja o predlogih v okviru upravnih postopkov in ne več s sprejemom 
vladne uredbe. S to spremembo bodo tudi posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih urejeni 
ločeno v dveh členih in preglednejše, zaradi bolj sistematične in pregledne ureditve 
posegov. 
 
S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode z vidika 
namena porabe sredstev tega sklada. S predlagano rešitvijo, da se sredstva sklada lahko 
uporabijo tudi za izvajanje javnih gospodarskih služb urejanja voda, vendar zgolj, kadar 
sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov, se 
predlaga rešitev, ki je preglednejša, saj omogoča izvajanje cenovne politike na področju 
upravljanja z vodami v skladu s prejeto evropsko politiko do voda, ki zahteva od države 
članice povračilo stroškov za vse naloge, povezane z upravljanjem z vodami. Na ta način 
se potencialno, v primerih, ko se bo ta rešitev tudi dejansko izvajala, razbremeni tudi 
(integralni) državni proračun, saj se namensko zbrana sredstva za upravljanje z vodami 
tudi z namenom porabijo. Zgolj ko sredstev za financiranje nalog izvajanja javnih 
gospodarskih služb ne bo mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov, se bo to 
izvajanje javnih gospodarskih služb financiralo iz sredstev sklada, o čemer bo presojal in 
odločal za to pristojen organ, t.i. Komisija Sklada za vode, in sicer ob vsakokratnem 
konkretnem primeru in z upoštevanjem sprejetega programa porabe sredstev sklada. 
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Odprta nova proračunska postavka  
Vlada RS je pri Ministrstvu za finance odprla novo proračunsko postavko Sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin. 
 
Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2021, 
so se v Zakonu o financiranju občin črtale oziroma dodale nekatere določbe. Občine bodo 
namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale 
sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za 
finance. 
 
Ker je bil omenjeni zakon sprejet po sprejetih Spremembah proračuna RS za leto 2021 in 
ker so bila sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov občin načrtovana v okviru 
finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je potrebno v 
finančnem načrtu Ministrstva za finance odpreti novo proračunsko postavko Sredstva za 
uravnoteženje razvitosti občin ter zagotoviti sredstva za pokrivanje teh obveznosti. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za 
volitve poslancev 
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev. Vlada meni, da 
predlog zakona ustrezno implementira odločbo Ustavnega sodišča glede ugotovljenih 
(pre)velikih razlik v velikosti volilnih okrajev na način, da se s predlogom odpravljajo 
nesorazmernosti in se ob izračunani povprečni velikosti volilnega okraja v  Sloveniji 
predvidi zmanjšanje oziroma povečanje tistih volilnih okrajev, ki bistveno odstopajo od 
izračunanega povprečja, vendarle pa se ohrani tudi geografska in kulturna zaokroženost 
območij. 
 
To pomeni, da se iz razmerja razlike v velikosti volilnih okrajev, ki je po ugotovitvi 
Ustavnega sodišča predstavljala protiustavnost iz vidika uresničevanja volilne pravice 
volivcev, to razmerje znižuje, hkrati pa se izvede strukturna prilagoditev dejanskemu stanju 
iz vidika občin in njihove notranje razdelitve. Oboje navedeno je po mnenju vlade 
predlagatelju uspelo vzpostaviti na ustrezen način in z relativno majhnimi spremembami 
zakonskega besedila. 
 
V skladu z navedenim vlada predlog zakona podpira. 
 
Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v 
državni zbor  
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor, ki ga je 
Državnemu zboru predložila skupina poslancev. Predlog zakona ima cilj urediti tiste 
določbe zakona, ki izboljšujejo organizacijo in izvedbo volitev. Gre za rešitve, ki so bile 
vključene že v oba predloga sprememb in dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor, ki 
sta bila vložena v zakonodajni postopek, prvi januarja 2020 oziroma drugi novembra 2020, 
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pripravljene pa so bile v okviru medresorske delovne skupine, ki je delovala pri Ministrstvu 
za javno upravo in v katero je bila vključena tudi Služba Državne volilne komisije. 
 
Predlagatelj zakona je v predlog uvrstil tudi spremembo volilnega sistema poslancev 
avtohtonih narodnih skupnosti tako, da se uvaja enokrožni večinski volilni sistem. Predlog 
zakona ustrezno naslavlja tudi priporočilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije 
glede učinkovitega izvrševanja volilne pravice oseb, ki jim je kasneje kot deset dni pred 
dnem glasovanja nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejete na 
zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda. 
 
V skladu z navedenim, vlada predlog zakona podpira. 
 

* * * 


