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78. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 28. 5. 2021 – Vlada RS se je na 78. redni seji seznanila s predlogom 
Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov in z osnutkom proračunskega 
memoranduma in podala usmeritve za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 
ter pripravo proračuna za leto 2023. Prav tako je Vlada RS izdala Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov, razporedila sredstva državnega proračuna, razširila seznam projektov v 
nacionalnem razvojnem programu 2021-2024 ter sprejela stališče do sporočila 
Evropske komisije glede  zagotavljanja dolgoročnega trajnostnega razvoja Evrope. 
Vlada RS pa je določila tudi predlog sprememb Zakona o nadzoru državne. 
 
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov  
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki 
javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter 
regresu za letni dopust za leto 2021 prinaša naslednje: 

1. Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in 
pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim 
delovnim časom. 
 

2. Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov in se javnim 
uslužbencem izplača 4. junija 2021. 

 
3. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znaša 

21,39 evra, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znaša 10,68 evra in v trajanju 6 do 8 
ur znaša 5,16 evra.  

 
4. Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega 

sindikata, podpisnike aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter 
ureditev, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen javni uslužbenec, če 
njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi 
presegala višine minimalne plače, razen v primeru članov reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja, za katere se določi, da osnovna plača v mesecu, ko se 
je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov 
minimalne plače. 

 
5. Terenski dodatek znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi 

nad 12 ur. 
 

6. Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se 
šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne 
službe. 
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7. Usklajevanje zneskov - višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest 
mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega 
urada RS. Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno 
potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno 
uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni 
podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih 
potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, 
uskladitev pa se izvede januarja.  

 
8. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 

odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi 
kilometer. Glede višine cene bencina se upošteva referenčni podatek maloprodajne 
cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. 

 
9. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede 

na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot dva 
kilometra. Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene 
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene 
bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h 
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, vendar v znesku izplačila ne manj kot 
30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko 
število prihodov in odhodov na delo. Če javni uslužbenec predloži dokazilo o 
nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini 
cene te vozovnice. Pri ugotavljanju razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta 
in obračunu kilometrine upošteva najkrajša varna pot. Razdalje za upravičenost do 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter za povračilo kilometrine se določijo 
na podlagi daljinomera “Google Zemljevidi”. Varna pot je tista, ki je urejena, redno 
vzdrževana in prevozna vse leto. Med varne poti ne sodijo gozdne ceste, vinske 
ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne 
in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega 
organa oziroma so kot takšne nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu 
se ne upoštevajo poti, ki vodijo prek drugih držav, razen kadar gre za prevoz na 
delovno mesto v tujino ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni 
uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v 
digitalnem merilniku razdalje “Google Zemljevidi”, označi prevoz po avtocesti.  

 
10. Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v za 

študente v višini 172 evrov mesečno, za dijake v višini 86 evrov mesečno. Nagrada 
se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti. 

 
11. Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v 

kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za 
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pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi 
nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v 
mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač 
uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. 
delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.  

 
Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi 
h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev iz 1. do 11. točke dogovora se uveljavijo 
najpozneje do 1. junija 2021. 
 
Podpisniki dogovora se zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora 
nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v 
spodnji tretjini plačne lestvice. Pogajanja o neusklajenih zadevah iz naslova odprave 
varčevalnih ukrepov se nadaljujejo na osnovi novih predlogov pogajalskih strani. 
 
Z dogovorom se torej uresničujeta tudi dva ukrepa Sveta vlade za debirokratizacijo, in 
sicer premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in izplačilo plač 
povsod v javnem sektorju ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza na delo in 
iz dela, s katerim se odpravlja administrativna ovira ter se hkrati zagotavlja enaka 
obravnava vseh javnih uslužbencev. 
 
Podane usmeritve za pripravo proračunov za leti 2022 in 2023 
 Z namenom začetka priprave proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti se je vlada 
seznanila z osnutkom Proračunskega memoranduma 2022-2023. Osnutek proračunskega 
memoranduma z osnovnimi usmeritvami glede politik ter predloga razdelitve sredstev po 
ekonomski in programski klasifikaciji predstavlja osnovo za proračunska usklajevanja s 
predlagatelji finančnih načrtov.  
 
Vlada mora najkasneje do 1. oktobra 2021 Državnemu zboru RS v obravnavo predložiti 
predlog sprememb proračuna za naslednje leto in predlog proračuna za leto 2023. Državni 
zbor RS je aprila sprejel Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 
od 2022 do 2024. Ob upoštevanju zgornje meje skupnih odhodkov, ki jih določa odlok, se 
v predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022 lahko med proračunske 
uporabnike razporedi do 13,3 milijarde evrov, v predlogu proračuna za leto 2023 pa do 
13,06 milijarde evrov.  
 
Cilj je, da se ob predvidenih prihodkih državnega proračuna postopno znižuje primanjkljaj 
državnega proračuna na 4,9% BDP v letu 2022 in na 3,6% BDP v letu 2023. S tem bi se 
po obdobju epidemije, v katerem veljajo izjemne okoliščine za odstop od fiskalnih pravil, 
zastavila pot za postopno uravnoteženje državnega proračuna.  
 
Priprava obeh proračunov sicer poteka v negotovih razmerah, povezanih z obvladovanjem 
epidemije in okrevanjem gospodarstva ter posledično s spremenljivimi makroekonomskimi 
okoliščinami. Ekonomske in proračunske politike bodo osredotočene na postopno 
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umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije ter izvajanje strukturnih 
ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, ki bodo podprti z investicijami na ključnih 
področjih. 
 
V obeh letih bodo tako v ospredju ukrepi za okrevanje, podprti z evropskimi viri iz 
mehanizma za okrevanje in odpornost. Skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost je 
predvideno, da bi iz teh sredstev v letu 2022 porabili 330,8 milijonov evrov, v letu 2023 pa 
453,7 milijonov evrov.  
  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju 
športnih programov  
S spremembo odloka je določena obvezna uporaba zaščitnih mask za gledalce. Za 
nadzor nad izvedbo tekmovanj je odgovoren tudi organizator tekmovanja, poleg tega so 
določene izjeme za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let in se tekmovanj udeležujejo z 
ožjimi družinskimi člani ali skrbniki. Organizator športnega tekmovanja zagotovi 
upoštevanje omejitev iz odloka s strani gledalcev na podlagi navodil ministrstva, 
pristojnega za šport 
 
Vzpostavlja se izjema za športnike in strokovne delavce v športu, in sicer tako, da se 
pri izvajanju športnih dejavnosti ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja uporabo 
zaščitnih mask. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 namreč v 3. členu sicer določa, da uporaba zaščitne 
maske ni obvezna za osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena 
medosebna razdalja vsaj 3 metre. S predlagano spremembo uporaba zaščitnih mask za 
športnike in strokovne delavce v športu ni več obvezna, vendar samo ob neposrednem 
izvajanju športne dejavnosti (npr. treningi v dvorani pri kolektivnih športih).   
 
Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 6. junija 2021, spremembe pa začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Razporeditev sredstev državnega proračuna 
Vlada je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve prerazporedila dobrih 40 milijonov 
evrov za kritje stroškov za dodatne kadre na Zavodu RS za zaposlovanje po 36. členu 
Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, za dodatek za delo v 
rizičnih razmerah za udeležence javnih del, za kritje stroškov namestitev po 99. členu 
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19, za zunanje namestitve uporabnikov po 83. členu Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter za povračila nadomestila plače zaradi 
začasnega čakanja na delo.  
 
Skoraj 14 milijonov evrov je vlada razporedila za zagotovitev pravic porabe proračunskim 
uporabnikom v skladu s 123. členom Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19. Na podlagi 123. člena omenjenega zakona se sredstva 
za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS delodajalcem v 
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javnem sektorju zagotovijo v državnem proračunu. Pristojni resor oziroma občina ustrezne 
podatke za financiranje navedenega dodatka za svoje zaposlene (neposredni uporabnik) 
in ločeno za upravičence pri posrednih uporabnikih (javni zavodi, skladi in agencije), ki 
glede na ustanoviteljstvo spadajo v njihovo pristojnost, posredujejo Ministrstvu za finance.  
 
Ministrstvu za zdravje je vlada razporedila 4,4 milijona evrov, s čimer se bodo zagotovila 
manjkajoča sredstva za plačilo zahtevkov na podlagi novele Zakona o finančni 
razbremenitvi občin, in sicer za kritje obveznega zdravstvenega zavarovanja socialno 
ogroženih za obdobje februar in marec 2021 ter za kritje stroškov mrliško pregledne službe 
za obdobje november 2020 – maj 2021. 9,7 milijona evrov razporejenih sredstev pa bo 
med drugim porabljenih za nakup cepiv, za storitve cepljenja ter za povračilo dodatka za 
nevarnost in posebne obremenitve. 
 
Razširjen seznam projektov v nacionalnem razvojnem programu 2021-2024 
Direkcija RS za infrastrukturo je po Zakonu o cestah kot upravljavec državnih cest in 
državnih kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega 
omrežja. 
 
Za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju je 
potrebno v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstiti 97 novih projektov. Dela se bodo na 
večini projektov izvajala skladno z 18. členom Zakona o cestah kot vzdrževalna dela v 
javno korist. Izjema so novogradnje in obvoznice (delno se uvrščajo v proračun šele faze 
priprave dokumentacije do umestitve projektov v prostor) ter programski projekti za 
pripravo strokovnih podlag, spremljanje investicij, spremljanje stanja na cestah, obvoze, 
programsko opremo/ informacijski sistem. 
 
Predvideni so različni »ukrepi«, in sicer: 

• sanacije plazov in usadov, kjer je izvedba nujno potrebna zaradi zagotavljanja 
prometne varnosti, ohranjanja prevoznosti in dostopnosti - 6 projektov; 

• rekonstrukcije ceste, s katero se spreminja zmogljivost ceste, velikost njenih 
posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v 
območju javne ceste - 14 projektov; 

• ureditve oz. rekonstrukcije križišč, predvsem zaradi zagotavljanja prometne varnosti in 
pretočnosti -12 projektov; 

• ureditve cest skozi naselja, kjer je načrtovana predvsem obnova voziščne konstrukcije, 
izgradnja pasov za levo zavijanje ter površin za pešce in kolesarje ter postavitev 
prometne opreme in signalizacije - 25 projektov; 

• rekonstrukcije mostov oz. premostitvenih objektov, predvsem zaradi dotrajanosti in 
slabega stanja objektov ter zagotavljanja prevoznosti cestnega omrežja - 25 projektov; 

• izgradnje kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, povezanosti 
državnega kolesarskega omrežja ter prometne varnosti za kolesarje - 5 projektov; 

• gradnje novih cestnih povezav, z namenom zmanjšanja potovalnih časov, stroškov 
uporabnikov cest in negativnih vplivov na okolje ter povečanja prometne varnosti (od 
tega v okviru enega priprava dokumentacije do sprejema DPN) - 2 projekta; 
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• priprava dokumentacije do sprejema DPN za izgradnjo obvoznice za razbremenitev 
središča naselja in povečanje kvalitete bivanja ter zmanjšanja stroškov uporabnikov in 
nivoja hrupa/ prašnih delcev - 1 projekt; 

• izvedba protihrupnih ukrepov na državnih cestah, aktivne in pasivne zaščite s 
predhodno izdelavo študije hrupa, elaboratov pasivne zaščite in projektne 
dokumentacije - 2 projekta; 

• obnove vozišč za ohranjanje oz. izboljšanje prevoznosti državnega cestnega omrežja -
2 projekta; 

• izdelava strokovnih podlag za cestne objekte ter spremljanje stanja na cestni 
infrastrukturi - 2 projekta; 

• vzdrževanje in nadgradnja programske opreme oz. informacijskih sistemov - 1 projekt. 
 
Stališče do sporočila Evropske komisije glede  zagotavljanja dolgoročnega 
trajnostnega razvoja Evrope 
Vlada je sprejela stališče do predloga Evropske komisije, s katerim si ta prizadeva za 
vzpostavitev finančnega sektorja, ki bo jedro trajnostnega in vključujočega gospodarskega 
okrevanja po pandemiji ter dolgoročnega trajnostnega razvoja Evrope.  
 
Slovenija pozdravlja sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni 
banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Taksonomija EU, 
poročanje podjetij glede trajnostnosti, preference glede trajnostnosti in fiduciarne 
obveznosti: usmerjanje financiranja v evropski zeleni dogovor. V sporočilu so izpostavljeni 
ukrepi, preko katerih Evropska komisija stremi k povečanju odpornosti gospodarstva v 
Evropske unije in trajnosti evropskega finančnega sistema. Z njimi se predlaga bolj 
zanesljiva finančna zakonodaja in jasna usmeritev prehoda za podjetja. 
  
Slovenija si prizadeva za sprejem ukrepov, ki so v podporo spodbujanju trajnostnega 
gospodarskega in finančnega sistema v celotni Evropski uniji, kar bo prineslo koristi tako 
potrošnikom kot podjetjem, hkrati pa bo pripomoglo k financiranju trajnostne rasti in 
uresničevanju evropskega zelenega dogovora. Slovenija prav tako pozdravlja rešitve, ki 
bodo izboljšale razvoj trajnostnega financiranja, saj se zavedamo, da se bodo spremembe 
odražale na celotnem evropskem finančnem sistemu, kar bo pozitivno vplivalo tudi na 
slovensko gospodarstvo.  
 
Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje 
S predlogom zakona se nadgrajuje normativna podlaga za vpis služnosti v javno korist v 
zemljiško knjigo iz naslova postavitve tehničnih ovir tudi na nepremičninah, katerih 
solastnica je Republika Slovenija, in posledično tudi za izplačilo odškodnine upravičencu. 
 
Veljavna ureditev ne ureja situacij v zvezi z že vknjiženimi obremenitvami in prepovedm i 
na zemljiščih, na katerih je potrebno vknjižiti služnost v javno korist na podlagi pogodbe iz 
postopka sporazumevanja za ustanovitev služnosti v javno koristi. S predlaganimi 
dopolnitvami se zato določa normativna podlaga za vknjižbo služnosti v javno korist na 
podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist zaradi postavljenih 
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začasnih tehničnih ovir ne glede na morebitno že vknjiženo prepoved odtujitve ali 
obremenitve na posameznem zemljišču. 
 

* * * 
 


