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86. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 16. 7. 2021 – Vlada RS je na 86. redni seji redni seji, 15.7.2021,  med drugim 
podaljšala veljavnost odlokov v povezavi s COVID -19 in z uredbo določila način unovčitve 
bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. 
Na podlagi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na 
področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko 
informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in 
upravljanja evidence bonov, bo vsak polnoleten državljan Republike Slovenije prejel bon v 
vrednosti 100 evrov, vsak mladoleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani bodo 
bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in 
na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo 
lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre, in sicer do konca leta 2021. 
Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskoletnih bonov, bone bodo tisti 
državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku 
– seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. 
Seznanila se je s Poročilom o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 2014–2020, 
sprejela je Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne 
službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022. 
 
 
Vlada je z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi 
 
Vlada je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na 
področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega 
sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov. 
 
Boni se unovčujejo z namenom odprave posledic epidemije in sledijo določbam Zakona o 
interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. 
Vsak polnoleten državljan Republike Slovenije bo prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak 
mladoleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih 
namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne 
opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in 
smučarske centre, in sicer do konca leta 2021. 
 
Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskoletnih bonov, bone bodo tisti 
državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku – 
seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. 
 
Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih 
 
Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih 
boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi 
Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. 
S tem odlokom se do 25. julija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov: 
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- Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji; 
- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov; 
- Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; 
- Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji; 
- Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; 
- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; 
- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; 
- 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 stavbah. 
 
 
Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje 
dejavnosti v Triglavskem narodnem parku 
 
Vlada je izdala Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter 
izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. 
S spremembo Zakona o Triglavskem narodnem parku se je spremenil način financiranja občin za 
projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oziroma zagotavljajo v 
narodnem parku. Glavni namen uredbe je uskladitev z opisano spremembo zakona ter 
poenostavitev postopkov, povezanih s financiranjem. 
Sprememba zakona je predvidela, da se za razvojne usmeritve parkovni lokalni skupnosti iz 
državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za 
katero se ji izračuna dohodnina, kar za letošnje leto znaša 5,18 milijonov evrov. Delež dohodnine 
se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), 
Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %). 
Podlaga za določitev projektov parkovnih lokalnih skupnosti, ki so predmet financiranja po tej 
uredbi bo enoletni akcijski načrt, ki ga pripravi javni zavod v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe. 
 
 
Vlada izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
državnih cest 
 
Zakon o cestah v 16. členu določa obvezno gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja javnih 
cest, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in 
prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev 
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Podrobneje ureja redna vzdrževalna dela 
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, ki jih razvršča v naslednje kategorije: 
1. pregledniška služba, 
2. redno vzdrževanje prometnih površin, 
3. redno vzdrževanje cestnih objektov, 
4. redno vzdrževanje bankin, 
5. redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, 
6. redno vzdrževanje brežin in berm, 
7. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 
8. redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, 
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9. redno vzdrževanje vegetacije, 
10. zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, 
11. čiščenje cest, 
12. redno vzdrževanje mejnikov, 
13. redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, 
14. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
15. intervencijski ukrepi in 
16. zimska služba. 
 
S predlogom predmetne uredbe se nadomešča Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe vzdrževanja državnih cest. Predlog predmetne uredbe v pretežni meri ohranja vsebinsko 
enake določbe kot dosedanja uredba. V primerjavi s sedanjo področno uredbo se iz posameznih 
del rednega vzdrževanja, ki so izvzeta iz koncesije, izloča zalivanje reg in razpok ter vzdrževanje 
vodnih prepustov. Zalivanje reg in razpok je opravilo rednega vzdrževanja asfaltnih krovnih plasti, s 
katerim se sanirajo manjše razpoke, skozi katere v voziščno konstrukcijo pronica voda in povzroči 
pospešeno propadanje le-te. Smiselno je, da se rege in razpoke sanirajo takoj, saj vsako odlašanje 
pomeni napredovanje poškodb v voziščni konstrukciji ter s tem večje stroške popravila. Oprema za 
zalivanje reg in razpok je široko dostopna in ne predstavlja več posebne specializirane opreme, ki 
je koncesionarji ne bi mogli zagotoviti. Enako velja za vzdrževanje vodnih prepustov, saj gre za 
opravilo rednega vzdrževanja, ki ne zahteva specializirane opreme, ampak je tovrstna oprema 
široko dostopna na trgu in jo lahko koncesionarji tudi najamejo. 
 
Obdobje podelitve koncesije se podaljšuje s sedanjih sedem na deset let. Daljše obdobje 
koncesijskega razmerja pomeni večjo stabilnost pri poslovanju koncesionarjev. Izvajanje koncesije 
je povezano z visokimi stroški mehanizacije in opreme, poslovnih prostorov (npr. vzdrževalne 
enote, skladišča) ter strokovnih kadrov. Koncesionarji se bodo pri daljšem obdobju koncesijskega 
razmerja lažje odločili za vlaganja v modernejšo opremo in zaposlili večje število usposobljenih 
kadrov. 
S predlogom uredbe se določa tudi, da koncesionar izvaja dela rednega vzdrževanja z materialom, 
ki ga zagotovi sam. V zadnjem sedemletnem obdobju je material delno zagotavljal koncedent 
oziroma po njegovem pooblastilu Direkcija RS za infrastrukturo (npr. prometna signalizacija in 
prometna oprema, varnostne ograje). Predlaga se, da vse materiale za redno vzdrževanje 
zagotavlja koncesionar sam. Dela rednega vzdrževanja so v veliki meri  po naravi gradbena dela, 
za katera je običajno, da izvajalec prevzame tudi nabavo gradbenih materialov in s tem odgovarja 
za kakovost izvedenih del v celoti. Koncesionarji kot pravne osebe zasebnega prava niso zavezani 
k upoštevanju predpisov o javnemu naročanju, zato bodo lahko pri nabavi materialov bolj fleksibilni 
in dosegali nižje cene. 
 
 
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig 
odpadkov 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za 
sosežig odpadkov. 
Z dvema spremembama uredbe se odpravlja neskladnost domače zakonodaje na področju sežiga 
in sosežiga odpadkov z evropsko direktivo o industrijskih emisijah (2010/75/EU). 
Besedilo se spreminja na način, ki omogoča enoznačno razumevanje upoštevanja mejnih 
vrednosti emisij, saj je bil stari zapis nedosleden glede primerjave 10-minutnih povprečnih 



 

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

                                                                                         

vrednosti ogljikovega monoksida z mejno vrednostjo emisije, ki se sicer uporablja za polurne 
povprečne vrednosti; in dopolnitev besedila na način, ki odpravlja neskladnost z evropsko 
direktivo. 
Sprememba uredbe sicer nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in 
naprav za sosežig odpadkov. Obstoječe naprave so prilagojene vseh zahtevam zakonodaje. 
Sprememba uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle 
upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku 
pridobivanja dovoljenj. 
 
 
Vlada je izdala spremembo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino in 
jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Zaradi realizacije Dogovora 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 je Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja sklenila anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, med njimi tudi h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 9. člen Aneksa h Kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ureja kilometrino za uporabo lastnega 
avtomobila za službeno potovanje v državi. Ker je utemeljeno, da sta kilometrina za uporabo 
lastnega avtomobila za službeno potovanje v državi in kilometrina za uporabo lastnega avtomobila 
za službeno potovanje v tujino enaki, se spreminja prvi odstavek 15. člena Uredbe o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino. 
 
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za obdobje do 30. junija 
2022 
 
Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih 
javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022, ki se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih 
pokopališč za obdobje do 30. junija 2022 znašajo za družbo: 
- PRONS, d. o. o. - 44,82 %, 
- SVEKO, d. o. o. - 30,25 %, 
- ZEOS, d. o. o. - 10,26 %, 
- INTERSEROH, d. o. o. - 14,67 %. 
 
V skladu z Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah mora nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta 
zagotoviti redno prevzemanje vseh odpadnih nagrobnih sveč od vseh izvajalcev javnih služb 
zbiranja in upravljavcev pokopališč. 
 
Uredba prav tako določa, da če ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami zagotavlja več nosilcev 
načrta ali več nosilcev skupnega načrta, deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za nosilce 
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načrta in deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za nosilce skupnega načrta določi vlada s 
sklepom, ki se objavi v uradnem listu: 
- do 30. junija tekočega koledarskega leta deleže prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč v 
tekočem letu in do 30. junija prihodnjega leta; 
- do 31. marca prihodnjega koledarskega leta deleže izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z 
odpadnimi nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko leto. 
Deleži se izračunajo na podlagi podatkov o količini nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji, 
pridobljenih iz evidence, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, in sicer: 
- do 30. junija tekočega koledarskega leta na podlagi podatkov za obdobje od 1. januarja do 31. 
marca tekočega koledarskega leta; 
- do 31. marca tekočega koledarskega leta na podlagi podatkov za obdobje od 1. januarja do 31. 
decembra preteklega koledarskega leta. 
 
 
Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže za leto 2021 
 
Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne 
službe za leto 2021, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z 
odpadno embalažo, vlada v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži zadnjič določi deleže 
prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021. 
Izvajalec javne službe 31. decembra 2021 zadnjič odda odpadno embalažo v deležih odpadne 
embalaže, družba za ravnanje z odpadno embalažo pa 31. decembra 2021 zadnjič zagotovi 
prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javne službe v deležih odpadne embalaže. 
 
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021 so: 
- za odpadno embalažo iz embalažnega materiala papir, za družbo: 
• Dinos, d. o. o. - 18,16 %; 
• Embakom, d. o. o. - 5,74 %; 
• Surovina, d. o. o. - 26,41 %; 
• Interseroh, d. o. o. - 9,39 % 
• Recikel, d. o. o. - 32,52 %; 
• Slopak d. o. o. -  7,78 %. 
 
- za odpadno embalažo iz embalažnega materiala steklo, za družbo: 
• Dinos - 20,95 %; 
• Embakom - 5,70 %; 
• Surovina - 17,73 %; 
• Interseroh - 5,22 %; 
• Recikel - 44,45 %; 
• Slopak - 5,95 %. 
 
- za odpadno embalažo iz embalažnih materialov plastika in kovine (mešana embalaža), za 
družbo: 
• Dinos - 16,29 %; 
• Embakom - 6,74 %; 
• Surovina - 23,30 %; 
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• Interseroh - 7,89 %; 
• Recikel - 30,30 %; 
• Slopak - 15,48 %. 
 
- za odpadno embalažo iz embalažnega materiala les, za družbo: 
• Dinos - 33,79 %; 
• Embakom - 8,07 %; 
• Surovina - 27,93 %; 
• Interseroh - 7,65 %; 
• Recikel - 16,23 %; 
• Slopak - 6,33 %. 
 
 
Vlada ne podpira Predloga zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela 
 
Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela (predlog 
novele zakona), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev stranke Levica. 
Vlada je preučila navedbe in utemeljitve predlagatelja zakona in ocenjuje, da predlog ni ustrezno 
utemeljen, zaradi česar ga ne podpira. 
 
Predlagatelj predlog novele zakona utemeljuje z obrazložitvijo, da je denarno nadomestilo oblika 
socialnega zavarovanja za primer izgube plače oziroma dohodka iz (samo)zaposlitve, ki je 
namenjeno temu, da posameznik po prenehanju opravljanja dela neko časovno obdobje prejema 
denarni znesek, ki mu omogoča preživetje v času iskanja zaposlitve. Pravico do denarnega 
nadomestila ima po trenutni zakonodaji posameznik, ki ni postal brezposeln po svoji volji ali krivdi. 
Posamezniku pravica do denarnega nadomestila pripada šele po določenem času plačevanja 
prispevkov za socialno varnost in je pravica iz dela, ki delavcu pripada na podlagi zavarovanja za 
primer brezposelnosti in ne gre za socialni prejemek. Vlada tudi pojasnjuje, da so v skladu z 
določbami ZUTD, vse brezposelne osebe, ne glede na to, ali so prejemniki denarnega nadomestila 
ali ne, pri iskanju zaposlitve in tudi pri vključevanju v ukrepe na trgu dela (vseživljenjska karierna 
orientacija, programi aktivne politike zaposlovanja) upravičene do povračila potnih in poštnih 
stroškov iz tega naslova ter pod določenimi pogoji tudi do dodatka za aktivnost, kar jim s 
finančnega vidika prav tako pomaga pri naporih za čim prejšnjo delovno aktivacijo. 
 
Kot pojasnjuje vlada v svojem mnenju, je bila navedena spodnja meja priznanega denarnega 
nadomestila določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, in 
sicer je bila zvišana iz prej veljavnih 350 eurov bruto, s čimer se je prejemnikom zagotovila višja 
raven socialne varnosti, primerljiva s pravicami iz socialnega varstva. Navedena zgornja meja 
priznanega denarnega nadomestila pa je bila določena z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 
ki je posegel v določbe ZUTD in z namenom zagotovitve vzdržnih javnih financ ter zmanjšanja 
izdatkov proračuna uveljavil varčevalni ukrep (tudi) v obliki znižanja maksimalnega zneska 
denarnega nadomestila iz 1.050 na 892,5 eura. 
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Vlada se je seznanila s Poročilom o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 
2014–2020 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 2014–
2020 na dan 30. junij 2021. Ministrstvom, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike, je 
naložila, da zagotovijo čimbolj enakomerno, predvsem pa boljšo realizacijo izplačil v letu 2021. 
 
Vlada je ministrstvom, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike, naložila, da pregledajo 
vse izdane odločitve o podpori, iz katerih je treba izključiti sredstva, predvidena za operacije v delu, 
kjer je odpiranje vlog predvideno po 1. juliju 2022, in operacije, ki bi bile potrjene po 1. juliju 2022. 
Ministrstva morajo oceniti morebitne ostanke ter Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko do 31. julija 2021 sporočiti predloge sprememb odločitev, sredstva pa se namenijo 
pokrivanju vrzeli, ki nastaja pri projektih prometne in okoljske infrastrukture, ki se izvajajo na 
podlagi Dogovorov za razvoj regij (DRR).  
 
Vlada je razpravljala tudi o zagotovitvi sredstev za odobritev projektov iz mehanizma DRR na 
področju prometne, okoljske in podjetniške infrastrukture, kjer je izkazan primanjkljaj v vrednosti 
okvirno 130 milijonov evrov. Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za okolje in prostor, da ostanke sredstev mehanizma 
DRR v posameznih razvojnih regijah, ki so bili identificirani po sklepu vlade št. 54402-1/2021/11, v 
celoti namenijo delnemu pokrivanju primanjkljaja na področju prometne infrastrukture (kolesarske 
povezave) in okoljske infrastrukture (kanalizacije, vodovodi). 
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