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53. REDNA SEJA VLADE RS  
 
 
Ljubljana, 28. 1. 2021 – Vlada je na 53. redni seji izdala Odlok o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, določila besedilo predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu ter besedilo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu. 
Vlada RS je izdala novelo Uredbe o odlagališčih odpadkov, dopolnjeno Uredbo o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter 
podala soglasje s predlogi amandmajev k novelama Zakonov o osebni izkaznici in o 
prijavi prebivališča. Prav tako je Vlada RS sprejela izhodišča za pogajanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za 
plače pri proračunskih uporabnikih ter sprejela informacijo o stanju realizacije zavez 
iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018. 
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
Sprememba odloka se nanaša na spremembo regij, ki so v skladu z načrtom sproščanja 
ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. Ker sta ponovno v črni fazi 
Obalno-kraška in Zasavska statistična regija, zanju izjeme iz odloka, ki je začel veljati 23. 
januarja, ne veljajo več. 
 
Dodatno je določena izjema, in sicer je v t.i. črnih regijah omogočeno nujno varstvo za 
otroke in učence,  katerih oba starša ali starš samohranilec sta zaposlena v sektorjih 
kritične infrastrukture, opredeljenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi, v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja in zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske 
vojske in Policije, kar se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.  
 
Sprememba odloka začne veljati 30. januarja, in velja do 5. februarja. Izjeme, ki so vezane 
na statistične regije, se začnejo uporabljati 2. februarja, po predhodno opravljenem 
testiranju zaposlenih s hitrim antigenskim testom. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu. 
S spremembo Zakona se v slovenski pravni red delno prenaša Direktiva 2012/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega 
evropskega železniškega območja Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 
2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega 
potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (Direktiva 2012/34/EU).  
 
S spremembo zakona, ustanovitvijo stavbnih pravic, bo omogočena gradnja drugih 
objektov na JŽI, ki pa ne bo posegala v rabo javne železniške infrastrukture (JŽI), kakršna 
je določena z zakonom in bi omogočala nemoten železniški promet.  
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Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) opravlja naloge, kot jih določa 13. 
člena Zakona o železniškem prometu (ZZelP). Ena izmed nalog DRSI je tudi opravljanje 
nalog razvoja JŽI. Razvoj JŽI pomeni naloge razvoja in sodelovanja pri postopkih priprave 
prostorskih aktov s področja JŽI. DRSI sodeluje in se usklajuje v postopkih priprave 
prostorskih aktov tako, da pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo predloži 
svoje razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor, strokovne podlage za 
podane razvojne potrebe za prostorske akte s področja JŽI, potrebne ažurne podatke, ki 
se nanašajo na prostor, morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s področja JŽI ter 
poda smernice in mnenja. Zato je smiselno, da se ta naloga tudi zakonsko opredeli kot 
naloga DRSI. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem 
prometu 
Predlog zakona vsebuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve s katerimi se doseže 
uskladitev z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/779 z dne 16. maja 2019 o določitvi 
podrobnih določb o sistemu izdajanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje 
vozil, v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Uredbe Komisije (EU) št. 445/2011 (Uredba 2019/779), ki določa širitev nalog subjektov za 
vzdrževanje tirnih vozil na vsa vozila in ne le tovorne vagone, kot je bilo do sedaj.  
 
Predlog zakona natančneje opredeljuje naloge nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za te 
subjekte, ki jih mora izvajati organ, ki je za subjekte vodil postopek certificiranja. 
Predlagana sprememba v zvezi s postopkom poskusnega obratovanja tirnih vozil 
natančneje opredeljuje postopek, ki ga vodi Javna agencija za železniški promet. 
Natančneje je opredeljen register centrov usposabljanja, preverjanja in ocenjevalcev. S 
slednjima dvema spremembama sta odpravljeni pomanjkljivosti ugotovljeni ob nadzoru 
delovanja AŽP s strani Evropske železniške agencije (ERA). 
 
Pri umeščanju ne-železniške infrastrukture v prostor, ki se izjemoma lahko umestijo v 
progovni pas je predlagana sprememba, ki rešuje problem umeščanja v prostor v 
geografsko oziroma prostorsko omejenih pogojih. Gre za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona kot je opredeljeno v prvi alineji 142. člena Poslovnika DZ. 
 
Vlada RS predlaga, da predlog Zakona Državni zbor RS sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 
Uredba, s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo, določa zahteve za 
postopno zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za 
recikliranje ali drugo predelavo. Uredba določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov. Prav 
tako določa pogoje in ukrepe glede načrtovanja, gradnje, odlaganja in zapiranja 
odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem 
obdobju obratovanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov 
onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim 
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onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za 
zdravje ljudi. 
 
Z uredbo se v pravni red RS prenašajo določbe Direktive (EU) 2018/850 o spremembi 
Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, kot tudi izvedbene določbe v 
zvezi s skladiščenjem kovinskega živega srebra iz Uredbe 2017/852, ki je nadomestila 
Uredbo (ES) št. 1102/2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih 
spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra.   
 
V uredbo je prenesen tudi vsebinsko uredbeni del Pravilnika o obratovalnem monitoringu 
onesnaževanja podzemne vode, hkrati je s to uredbo objavljen tudi nov Pravilnik o 
obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, ki zaradi ugotavljanja vpliva odlaganja 
odpadkov na odlagališču za obratovalni monitoring stanja podzemne vode določa merilna 
mesta, obseg in merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in 
analiziranja vzorcev, vrednotenje analiz in vpliva, vsebino programa in poročila ter način in 
obliko evidentiranja ter sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja podzemne 
vode. 
 
Dopolnjena Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju 
Uredba se usklajuje z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije covid-19 (ZIUPOPDVE). Določbe ZIUPOPDVE so začele veljati 
31. decembra 2020. 
 
Uredba se usklajuje z določili 32. člena ZIUPOPDVE, ki v primerih povečanega obsega 
dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe covid-19 
ureja možnost začasne razporeditve zaposlenega k izvajalcu v mreži javne zdravstvene 
službe, izvajalcu v mreži javne službe na področju socialnega varstva institucionalno 
varstvo ali izvajalcu krizne namestitve. Zaposleni je v tem primeru upravičen do dodatka 
zaradi začasne razporeditve v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače 
zaposlenega. Zato se v Uredbi šifra izplačila C085, ki določa dodatek zaradi začasne 
razporeditve oziroma premestitve, dopolni z določitvijo nove višine dodatka (0,30). 
 
S 87. členom ZIUPOPDVE je bil določen nov dodatek za nevarnost in posebne 
obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v 
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, in sicer v višini 30 odstotkov urne postavke 
njihove osnovne plače. Zato se v Uredbi doda nova šifra izplačila C227. Dodatek, ki 
pripada javnim uslužbencem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije, se ne všteva v 
osnovo za nadomestilo plače. 
 
Predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
državni upravi 
Z amandmajema k noveli Zakona o državni upravi je predlagano, da se iz Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za obrambo poleg 
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delovnega področja vojnih grobišč prenese tudi področja vojnih invalidov, vojnih veteranov 
in žrtev vojnega nasilja. 
 
Kot je zapisano v obrazložitvi, se v okviru delovnega področja vojnih invalidov, vojnih 
veteranov in žrtev vojnega nasilja urejajo statusi in pravice, ki iz teh statusov izhajajo, za 
vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja. Vsi statusi izhajajo iz vojaških ali 
podobnih okoliščin, nastalih zaradi opravljanja vojaških ali drugih dolžnosti za cilje 
obrambe ali varnosti Republike Slovenije, v bojih za obrambo slovenske severne meje 
(1918 in 1919), narodnoosvobodilne vojne Slovenije (1941–1945), ob vojaški agresiji na 
Republiko Slovenijo (1991) ali v miru pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem vojaške 
dolžnosti oziroma zaradi izpostavljenosti nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom 
okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev ali drugih oboroženih sil.  
 
Gradivo je vlada obravnavala, ker dopolnjeni Poslovnik Vlade Republike Slovenije določa, 
da lahko ministrstvo na vloženo besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, 
predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade. 
 
Soglasje k predlogom amandmajev k noveli Zakona o osebni izkaznici  
Predlagana amandmaja k 5., 12., 17., 24., 25. in 26. členu predloga zakona sledita 
pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS, s predlaganim 
amandmajem k 14. členu se ustrezneje loči postopek izdaje odločbe o zavrnitvi izdaje 
osebne izkaznice in postopek izdaje odločbe o začasni razveljavitvi osebne izkaznice. 
Hkrati pripravljavec sam predlaga amandma k 18. členu, s katerim se uporaba osebnih 
podatkov na elektronskem mediju (ob sprejemu vloge za izdajo osebne izkaznice izven 
uradnih prostorov) omogoča tudi upravnim enotam, torej vsem organom, pristojnim za 
izdajo osebnih izkaznic. 
 
Soglasje k predlogom amandmajev k noveli Zakona o prijavi prebivališča 
Predlagana amandmaja k 4. in 29. členu predloga zakona sledita pripombam 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, s predlaganim 
amandmajem k 20. členu pa se jasneje določa prijava začasnega prebivališča za 
posameznika, ki je sledil pozivu upravne enote za predložitev določenih dokazil. Hkrati se 
opredeljuje tudi do pripomb Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike 
Slovenije k 20. členu, ki jim pripravljavec v predlaganih amandmajih ni sledil. Predlagani 
amandma k 30. členu je povezan z amandmajem k 4. členu, popravlja se sklic na 
odstavek, ki daje pooblastilo ministru za izdajo pravilnika. 
 
Vlada RS je sprejela Stališče o Mnenju Državnega sveta RS k predlogu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (skrajšani postopek) in ga pošlje 
Državnemu zboru. Državni svet predlog zakona podpira. 
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Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede 
spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih  
Vlada RS je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
glede spremembe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih ter predlog besedila 
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter 
pooblastila vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede 
spremembe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih.  
 
Kot je pokazala praksa, so zaradi dokaj zgodnjega datuma obračuna plač (praviloma 5. v 
mesecu) za pretekli mesec izredno obremenjene računovodske in kadrovske službe v 
dneh pred izplačilom, pogosto pa tudi izplačila plač in povračil ne odražajo dejanskega 
rednega dela v preteklem mesecu, temveč sledijo pozneje poračuni zaradi dejanske 
prisotnosti oziroma odsotnosti zaposlenih.   
 
Zato je za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja pripravljen predlog za 
določitev izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih najkasneje 15. dan v 
mesecu za pretekli mesec, s čimer bi se odpravilo administrativne ovire, povezane z 
obračunom plač in nadomestil plač, ter razbremenilo službe za obračun plač v dneh 
neposredno pred izplačilnim dnem.  
 
Zaradi lažjega prehoda na nov sistem in premostitve obdobja izplačila zadnje plače pred 
uveljavitvijo spremembe izplačilnega dneva se predlaga uveljavitev spremembe v mesecu 
juniju, ko bo zaposlenim v javnem sektorju 5. v mesecu izplačan regres za letni dopust. 
 
Predlog spremembe izplačilnega dneva v tej smeri je bil predlagan tudi s strani 
Strateškega sveta za debirokratizacijo. 
 
Ker je izplačilni dan za nekatere dejavnosti s kolektivnimi pogodbami oziroma aneksi 
določen tudi drugače, in sicer na 10. ali 15. v mesecu za pretekli mesec, se identična 
ureditev izplačilnega dneva predlaga enotno za vse dejavnosti in poklice oziroma za ves 
javni sektor 
 
Informacija o stanju realizacije zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018 
Vlada RS je sprejela Informacijo o stanju realizacije zavez iz Dogovora o plačah in drugih 
stroških dela v javnem sektorju in sklenjenih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev 
sindikatov javnega sektorja s predlogom izhodišč za pogajanja glede odprave varčevalnih 
ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov in naložila Ministrstvu za javno 
upravo, da pripravi predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja in ga 
posreduje vladi v obravnavo najkasneje do 5. februarja 2021.  
 
Hkrati je vlada določila izhodišča za pogajanja glede odprave varčevalnih ukrepov na 
področju povračil stroškov in drugih prejemkov ter pooblastila Vladno pogajalsko skupino 
za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja z 
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reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede odprave varčevalnih ukrepov na 
področju povračil stroškov in drugih prejemkov. 
 
Ministrstvom je vlada naložila, da zagotovijo, da delovne in strokovne skupine iz njihove 
pristojnosti v zvezi s posameznimi zavezami, nadaljujejo z delom z namenom, da bodo 
dogovorjene zaveze čim prej realizirane. O opravljenem delu pristojna ministrstva 
mesečno poročajo vodji vladne pogajalske skupine. 
 
V okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja je vlada 3. 
decembra 2018 s predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisala Dogovor o plačah in 
drugih stroških dela v javnem sektorju in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in 
poklicev za realizacijo dogovorjenega. Hkrati so bili podpisani tudi stavkovni sporazumi z 
nekaterimi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, z nekaterimi so bili sporazumi 
podpisani kasneje (27. decembra 2018  s Sindikatom policistov Slovenije, 27. novembra 
2020 pa s Sindikatom delavcev v pravosodju). V navedenih aktih so vlada in pristojni 
ministri sprejeli zaveze, vlada  pa je 31.januarja 2019 v tej zvezi sprejela sklep, s katerim 
je pristojnim organom naložila zadolžitve v zvezi s posameznimi zavezami ter določila 
način ter roke za njihovo realizacijo.  
 
Pri tem je bila velika večina zavez že v celoti realizirana, nekaj posameznih zavez pa je 
ostalo še nerealiziranih zaradi različnih razlogov. Upoštevaje navedeno se ponovno določa 
nosilce nekaterih zavez ter roke za njihovo realizacijo. Že ustanovljene delovne in 
strokovne skupine v zvezi s posameznimi zavezami ob morebitni potrebi po spremembi 
njihovega članstva pa nadaljujejo s svojim delom in o opravljenem delu poročajo vodji 
vladne pogajalske skupine.   
 
Priprava predloga izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja, ki ga mora 
pripraviti Ministrstvo za javno upravo in ga posredovati vladi v obravnavo najkasneje do 5. 
februarja 2021, uresničuje tudi koalicijski zavezi, ki sta navedeni v Koalicijski pogodbi o 
sodelovanju v vladi  2020-2022, in sicer v 5. in 6. točki poglavja VII. Javna uprava, 
pravosodje, ki določata prenovo plačnega sistema in uvedbo stimulativnega nagrajevanja 
javnih uslužbencev z uvedbo variabilnega dela plače, odvisno od izpolnjevanja ciljev.  
 
V zvezi z odpravo še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju so reprezentativni 
sindikati javnega sektorja večkrat izrazili zahtevo za postopno sproščanje oziroma 
prenehanje veljavnosti nekaterih ukrepov, ki jih je zaradi gospodarske krize v letu 2012 
določil Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) tudi na področju plač in stroškov dela 
v javnem sektorju. 
 
 

* * * 


