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55. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 4. 2. 2021 – Vlada je na 55. redni seji izdala novelo Uredbe o plačah in 
drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela Letni načrt 
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 ter predlog stališča Republike 
Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje 
evropskega prometa na pravo pot za prihodnost. Vlada RS pa je sprejela tudi štiri 
odloke v povezavi z epidemijo COVID-19. 
 
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini 
Uredba se spreminja zaradi spremembe indeksov življenjskih stroškov. Zadnja uskladitev 
indeksov življenjskih stroškov je bila oktobra 2020, novi indeksi se prvič uporabijo pri 
obračunu plače za mesec februar 2021.  
 
Uredba se v prilogi 3, kjer je določen limit za povračilo stroškov nastanitve za javnega 
uslužbenca za delo v tujini, dopolnjuje z mestom Talin (Estonija), z določenim limitom v 
višini 65%. Z dopolnitvijo priloge 4 pa je z uredbo predlagana uvrstitev novega delovnega 
mesta glavni kuhar v Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov za delo v tujini, z 
opredeljenim tarifnim razredom V in stopnjo nominalne osnove 40. Uredba začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradne listu Republike Slovenije. 
 
Uskladitev indeksov življenjskih stroškov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje 
zadeve trikrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov uskladijo 1. februarja, 1. 
junija in 1. oktobra. Določitev indeksov življenjskih stroškov temelji na metodologiji 
določanja življenjskih indeksov, upoštevajoč geometrično povprečje zadnjih šestih 
objavljenih indeksov življenjskih stroškov OZN.  
 
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 
Pri pripravi Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 je družba SiDG 
upoštevala interes države po zaokrožitvi kompleksov, kot tudi zmanjšanju deleža državnih 
gozdov v solastništvu. Predlaga se prodaja manjših nepremičnin, ki se ne nahajajo v 
kompleksu, niti v bližini kompleksov državnih gozdov. V Programu menjave nepremičnin je 
družba SiDG zasledovala prvenstveni cilj zaokroževanja nepremičnin v lasti Republike 
Slovenije.  
 
Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 načrtovana 
izvedba 157 poslov v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.796.486,41 evrov, 
od tega znaša vrednost gozda (na podlagi predlagane cene) 5.668.243,84 evrov.  
 
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 sestavljajo: 

• Program prodaje nepremičnin, ki predvideva skupno 133 poslov, s katerimi je 
predvidena odtujitev 78,50 ha (od tega 71,18 ha gozda ter 7,32 ha kmetijskih in 
ostalih površin) v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 6.534.709,75 evrov 
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(od tega znaša vrednost gozda 5.554.175,96 EUR ter vrednost kmetijskih in ostalih 
površin 980.533,79 evrov). V Programu 20 poslov vključuje zemljišča, ki so po 
namenski rabi, delno ali v celoti, stavbna, kar je tudi razlog za visoko skupno 
vrednost zemljišč, ki so predvidena za prodajo. 

• Program menjave nepremičnin predvideva izvedbo 16 poslov menjav. Predvidena 
je odtujitev 49 zemljišč v skupni površini 46,81 ha (od tega 42,88 ha gozda ter 3,93 
ha kmetijskih in ostalih površin), po podatkih GURS ocenjenih na 188.485,80 evrov 
(od tega znaša vrednost gozda 169.511,54 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih 
površin 18.974,26 evrov). Republika Slovenija bo z menjavo pridobila 44 zemljišč v 
skupni površini 54,81 ha (od tega 52,36 ha gozda ter 2,45 ha kmetijskih in ostalih 
površin), po podatkih GURS ocenjenih na 164.427,14 evrov (od tega znaša 
vrednost gozda 153.308,66 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 
11.118,48 evrov). 

• Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS vključuje 8 
poslov, skupno 40 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno 
prenesla na občine, znaša 55,27 ha (od tega znaša površina gozda 34,19 ha ter 
površina kmetijskih in ostalih površin, ki jih prenaša SKZG, 21,08 ha) in je po 
podatkih GURS ocenjena na 237.718,00 evrov (od tega znaša ocenjena vrednost 
gozda 97.865,00 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 139.853,00 evrov). 

 
Predlog stališča Republike Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno 
mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost 
Vlada RS je sprejela predlog stališča, v katerem Republika Slovenija pozdravlja in podpira 
novo evropsko strategijo s področja prometa, ki v treh stebrih naslavlja ključna področja 
bodočega razvoja prometa in prometne infrastrukture – trajnostno, pametno in odporno 
mobilnost. Republika Slovenija pogreša bolj konkretne predloge oziroma obrazložitve 
posameznih ukrepov, predvsem v zvezi z morebitno alternativo obstoječim vinjetnim 
sistemom in spodbudami za aktivno mobilnost v mestih kot del multimodalnosti.  
 
Republika Slovenija bo zelo skrbno spremljala revizijo predpisov, ki urejajo železniške 
tovorne koridorje in koridorje jedrnega omrežja Vseevropskega prometnega omrežja 
(TEN-T), ki ju namerava predlagati Evropska Komisija. 
 
Za doseganje ciljev iz akcijskega načrta namerava Republika Slovenija uporabiti sredstva 
Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF) in InvestEU ob podpori nacionalne razvojne 
banke. Za izvajanje strategije bodo potrebna znatna finančna sredstva, zato bo Republika 
Slovenija opozarjala na potrebo po oceni finančnih posledic vsakega ukrepa v akcijskem 
načrtu in opredelitvi virov po letih. 
 
Sprejeti odloki v povezavi z epidemijo COVID-19 
 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 
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S spremembami in dopolnitvami odloka je odpravljena omejitev zbiranja v vrtcih  in 
osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo. Prav 
tako izjeme, določene v 5. in 9. točki 1. odstavka 1. člena, ki se nanašajo na študente, niso 
več vezane na statistične regije. To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene laboratorijske vaje in 
individualni pouk. 
 
Določene je tudi nova izjema v glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in 
plesne smeri, in sicer  izvajanje individualnega pouka (3. in 4. točka prvega odstavka 1. 
člena). Dijakom, ki se udeležujejo individualnega pouka, je omogočeno bivanje v dijaških 
domovih. 
 
Črtata se tudi tretja in četrta alineja prvega odstavka in drugi odstavek 2. člena, ki so bili 
vezani na izjeme v statističnih regijah. Zaradi odprave omejitev na statistične regije 
navedene določbe niso več potrebne. 
 
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, 
uporabljati se začnejo 6. februarja 2021, odlok pa velja do 12. februarja 2021.  
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev 
končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 in trenutno epidemiološko 
situacijo v državi se ocenjuje, da je treba podaljšati ukrepe iz veljavnega odloka do 12. 
februarja 2021, pri čemer se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne 
države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah.  
 
Ker se knjižnice odpirajo v vseh statističnih regijah, se iz odloka črta izvajanje brezstične 
izposoje vnaprej pripravljenega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih 
prevzemnih površinah knjižnic, kar je doslej veljalo za statistične regije, ki so se nahajale v 
črni fazi. 
 
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov  
Vlada RS je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije dne 30. januarja 2021 prepovedala obratovanja vseh 
žičniških naprav za prevoz oseb v črnih statističnih regijah, z izjemami nujne oskrbe, 
varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.  
 
Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno v skladu s 
priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v 
organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če pogoja upravljavec 
naprav ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim 
pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni test na 
COVID-19 po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Sloveniji in ni starejši od 24 ur, ter 
otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa 
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COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo 
spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.  
 
NIJZ je pripravil priporočila, da je v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske 
žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema so osebe, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo 
potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako so izjema osebe, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. 
 
Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v 
skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz 
potnikov se izvaja v počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo. Javni 
linijski prevoz potnikov se izvaja v registriranem obsegu, ko se v šolah izvaja pouk za 
učence  katerekoli starostne skupine. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in 
mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z vsemi vrstami žičniških 
naprav se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili NIJZ in se tudi s tem 
predlogom odloka ne spreminjajo. 
 
Podaljšana veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 
Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov. 
S tem odlokom se do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih 
odlokov: 

• Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki 
Sloveniji  

• Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov  

• Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2  

• Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih  

• Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji  

 
V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov 
iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa 
sedemdnevno veljavnost posameznega odloka. 
 
Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za 
zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene 
se je vlada  odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.  
 

* * * 
 

 


