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92. REDNA SEJA VLADE RS  
 

Ljubljana, 16. 9. 2021 -Vlada je na današnji seji sklenila, da je na javnih zbiranjih nad 50 
oseb obvezno izpolnjevanje pogoja PCT. Sprejela je tudi predloga novel Zakonov o 
trošarinah in o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na 
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške ter Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2021, ki nakazuje izboljšane 
gospodarske obete.  

S spremembo Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-
CoV-2 je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v 
zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. 

Rešitve predloga novele Zakona o trošarinah se nanašajo na prenos direktive o določitvi 
splošnega režima za trošarino in direktive o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne 
pijače. Z novelo zakona se povezujejo carinski in trošarinski postopki pri izvozu, izvozu, ki mu sledi 
zunanji tranzitni postopek ter uvozu trošarinski izdelkov. Določa se elektronski postopek za 
spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za namen dobave za komercialni 
namen. Urejajo se posebni dogodki v okviru trošarinskega režima in sicer pripoznavanje delnih 
izgub trošarinskih izdelkov. Določa se enotno potrdilo o oprostitvi za trošarinske izdelke, ki se 
pošiljajo prejemnikom, ki so diplomatska predstavništva, konzulati ter mednarodne organizacije. 

Sprejela je tudi Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2021. Gospodarski obeti se izboljšujejo. 
Predvsem zaradi višjih napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše rasti aktivnosti od pričakovane in 
ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in potrošnikov spremenjenim razmeram je napoved višja kot v 
Pomladanski napovedi. Negotove epidemične razmere v Sloveniji in najpomembnejših trgovinskih 
partnericah še vedno predstavljajo največja tveganja za uresničitev napovedi. 

Namen predloga novele Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe 
arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške je uresničevanje načela enake obravnave državljanov Republike 
Slovenije, na katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, tako da se jim v čim večji meri 
ohranijo pravice, ki so jih uživali do razglasitve razsodbe. Za tiste pravice, za katere so prikrajšani, 
pa se uvaja ustrezno nadomestilo. 

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna 
 
V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 
vlada prerazporedila dobrih 7 milijonov evrov za izvajanje Zakona o osebni asistenci.  
 
Ministrstvu za zdravje je vlada prerazporedila več kot 3,5 milijona evrov za tekoče obveznosti iz 
naslova covid-19. Sredstva bodo med drugim namenjena za storitve cepljenja, za izvajanje 
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in za nakup cepiv.  
 
Finančni upravi Republike Slovenije je vlada prerazporedila dva milijona evrov za izplačilo 
unovčenih turističnih bonov. Znotraj finančnega načrta Finančne uprave Republike Slovenije  je 
vlada prerazporedila dobrih pet milijonov evrov, prav tako za izplačilo unovčenih turističnih bonov. 
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Znotraj finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor je vlada prerazporedila 1,4 milijona evrov. 
Sredstva bodo v okviru postavke Saniranje neurejenih odlagališč namenjena za odvoz odloženih 
odpadkov z območja zbirnega centra ML Surovina na območju Mestne občine Ljubljana.  
 
Vlada je Uradu za narodnosti prerazporedila dobrih 760 tisoč evrov za sofinanciranje 
uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva bodo namenjena za 
izplačilo drugega dela obveznosti po Zakonu o finančni razbremenitvi občin, ki je Zakonu o 
financiranju občin dodal 20. a člen, ki določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, 
iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno 
naseljene romske skupnosti. 
 
Vlada potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2020 
 
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, 
oddanih v letu 2020. 
 
Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti pripravilo statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih 
v letu 2020. Poleg tega poročilo zajema še podatke o evidenčnih naročilih. 
 
Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu 
Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih izhaja, da je leta 2020 
javna naročila oddalo 2133 naročnikov. 
 
Leta 2020 je razviden porast deleža javnih naročil v BDP v primerjavi z letom 2019 za 1,07 
odstotne točke.  
 
Glede na vrednost vseh oddanih naročil se je vrednost tistih, ki jih je treba objaviti na portalu javnih 
naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, v primerjavi z letom 2019 leta 2020 povečala za 
6,04 odstotne točke, zmanjšalo pa se je število izvedenih postopkov javnega naročanja, in sicer za 
4,20 odstotne točke.  
 
Število evidenčnih naročil se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 15,56 odstotne točke, 
skupna vrednost evidenčnih naročil pa se je povečala za 3,80 odstotne točke. 
 
Leta 2020 so naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali za 525.923.155 evrov 
posameznih naročil. Drugače kakor v letu 2019 je bila leta 2020 vrednost tovrstnih naročil višja, saj 
je bilo leta 2019 na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddanih za 510.747.918 evrov naročil. 
 
Leta 2020 so se pogodbene vrednosti pri javnih naročilih, (so)financiranih s sredstvi Evropske 
unije, v primerjavi z letom 2019 povečale, kar je pričakovano, saj je izvajanje večletnega 
finančnega okvira Evropske unije v drugi polovici in je treba postopke oddaje javnih naročil izvesti 
pravočasno, da bodo projekti pravočasno končani in naročniki upravičeni do črpanja evropskih 
sredstev.  
 
V primerjavi s preteklimi leti se je ohranil vrstni red glede na predmet javnega naročanja, saj je bilo 
leta 2020 največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj. Glede na vrednost 
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oddanih naročil je bil leta 2020 v primerjavi z letom 2019 vrstni red enak, in sicer se je vrednostno 
naročalo največ blaga in najmanj storitev. 
 
V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi leta 2020 najpogosteje izvedli postopek oddaje 
naročila male vrednosti, in sicer 3536-krat oziroma v 53,61 odstotkov, delež tega postopka pa se je 
v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 8,05 odstotne točke. Glede na leto 2019 se je za 4,28 
odstotne točke povečal delež odprtih postopkov; to je bil leta 2020 drugi najpogosteje uporabljeni 
postopek z deležem 27,91 odstotne točke in 1841 izvedenimi postopki. Tretji najpogosteje 
uporabljeni postopek je bil postopek s pogajanji brez predhodne objave z deležem 13,01 odstotne 
točke in 858 izvedenimi postopki, ki se je glede na leto 2019 povečal za 3,74 odstotne točke. 
Navedeni postopki pomenijo 94,53 odstotkov vseh dokončanih postopkov v letu 2020 in po 
vrednosti 81,99 odstotka. 
 
Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da tudi leta 2020 v primerjavi s preteklimi leti delež 
preglednih oziroma transparentnih postopkov ostaja približno enak. Leta 2020 se je zmanjšalo 
število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, in sicer za 0,64 odstotne točke v 
primerjavi z letom 2019. Povprečno število prejetih ponudb za naročilo je bilo 2,7 in je enako kot 
leta 2019.  
 
Vlada sprejela poročilo o zadolževanju občin za leto 2020 
 
Vlada je sprejela Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v 
letu 2020 ter zadolženosti na dan 31. december 2020. 
 
Po Zakonu o javnih financah in Pravilniku o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve 
pravnih oseb javnega sektorja in občin, so občine o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih 
oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, dolžne 
poročati Ministrstvu za finance. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih občine 
posredovale v aplikaciji e-Dolg–občine, usklajenimi s premoženjskimi bilancami občin. 
 
Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2020 v 
primerjavi z letom 2019 povečala za 47,5 milijona evrov in je konec leta 2020 znašala 971,2 
milijona evrov oziroma 2,1 % BDP. V strukturi skupne zadolžitve so 81 % predstavljali dolgovi 
občin in 19 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2020 je 
znašal 473 evrov. 
 
V letu 2020 je Ministrstvo za finance občinam izdalo 97 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih 
zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 124 milijonov evrov. Občine so se zadolževale 
predvsem za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 2020, devet občin je upravljalo 
z dolgom občinskega proračuna.  
 
Obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2020 na 
globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo 
plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, 
gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP. 
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Predlogi aktov v povezavi s COVID-19 
 
Pogoji za vstop v Slovenijo se ne spreminjajo 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. 
 
Vsebinskih sprememb pri pogojih za vstop v Republiko Slovenijo ni, podaljšuje se le veljavnost 
odloka. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem 
(mednarodni prevoz; tranzit; otrok, ki še ni dopolnil 15 let; dvolastniki; čezmejni delovni migranti; 
oseba, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in 
izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda). 
 
Na javnih zbiranjih nad 50 oseb je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
S spremembo odloka je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih 
shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj 
PCT.  
 
 
Vlada  spremenila Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 
 
Vlada Republike Slovenije v skladu s predlogom Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 14. 
9. 2021 v spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne 
odredi karantena na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. 
 
Oseb, ki so bile cepljene zoper COVID-19 in če je od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 minilo 
manj kot devet mesecev se, če so cepljene s cepivom Vaxzervia (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca ali cepivom Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, ne napoti v 
karanteno na domu, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. To obdobje izhaja iz 
dovoljenja za cepivo in določa vzpostavitev zaščite po prejemu drugega odmerka navedenih cepiv 
proizvajalca AstraZeneca. Gre za spremembo, saj veljavni Odlok v konkretnem primeru določa 21 
dni od cepljenja z drugim odmerkom, v preteklosti pa je bilo določeno, da se za ti cepivi zaščita 
vzpostavi po prvem odmerku. 
 
Vlada je sprejela predlog novele Zakona o trošarinah 
 
Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga novele Zakona o trošarinah. Poglavitne 
rešitve temeljijo na uskladitvi Zakona o trošarinah s predpisi Evropske unije.  
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Rešitve se nanašajo na prenos direktive o določitvi splošnega režima za trošarino in direktive o 
uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. 
 
Z novelo zakona se povezujejo carinski in trošarinski postopki pri izvozu, izvozu, ki mu sledi 
zunanji tranzitni postopek ter uvozu trošarinski izdelkov. Določa se elektronski postopek za 
spremljanje gibanja trošarinskih izdelkov s plačano trošarino za namen dobave za komercialni 
namen. Urejajo se posebni dogodki v okviru trošarinskega režima in sicer pripoznavanje delnih 
izgub trošarinskih izdelkov. Določa se enotno potrdilo o oprostitvi za trošarinske izdelke, ki se 
pošiljajo prejemnikom, ki so diplomatska predstavništva, konzulati ter mednarodne organizacije.  
 
Na področju gibanja popolnoma denaturiranega alkohola med državami članicami se opušča 
uporaba poenostavljenega trošarinskega dokumenta v papirni obliki in se določajo postopki 
gibanja, ki so v skladu z Zakonom o trošarinah določeni za gibanje trošarinskih izdelkov sproščenih 
v porabo. Spreminja se način ugotavljanja količin proizvedenih alkoholnih pijač za malega 
proizvajalca piva in žganja iz tekočega leta na preteklo koledarsko leto. Določa se tudi izdaja 
potrdila za neodvisnega malega proizvajalca alkoholnih pijač, ki lahko spremlja gibanje alkoholnih 
pijač prejemniku v drugo državo članico.  
 
Novela s 13. februarjem 2023 predvideva obvezno uporabo računalniško podprtega sistema pri 
gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine znotraj Slovenije in opušča uporabo 
trošarinskega dokumenta v papirni obliki. 
 
 
Spremembe Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega 
sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado R Hrvaške 
 
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj 
zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) in ga pošlje v obravnavo in sprejetje 
Državnemu zboru po skrajšanem postopku. 
 
Namen ZUVRAS je uresničevanje načela enake obravnave državljanov Republike Slovenije, na 
katerih pravice in obveznosti je vplivala razsodba, tako da se jim v čim večji meri ohranijo pravice, 
ki so jih uživali do razglasitve razsodbe. Za tiste pravice, za katere pa so prikrajšani, pa se uvaja 
ustrezno nadomestilo. ZUVRAS se je začel uporabljati, ko je bila državna meja med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško na podlagi razsodbe evidentirana v evidenci državne meje, to je 
30. decembra 2017.  
 
Glede na to, da imetniki dovoljenja za gospodarski ribolov pri izvajanju svoje dejavnosti lahko 
utrpijo škodo na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu v morju Republike Slovenije, ki jo 
povzročijo tuja plovila, je ZUVRAS določil, da se imetnikom dovoljenja za gospodarski ribolov 
omogoči, da so v tem primeru upravičeni do nadomestila v višini nastale škode v okviru pomoči de 
minimis v ribištvu.  
 
Sprememba ZUVRAS bo določila šestletno obdobje od začetka uporabe zakona, v katerem so 
imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov upravičeni do nadomestila v višini nastale škode kot 
posledice poškodovanja ribolovnih orodij oziroma ribiških plovil od tujih plovil in nadomestila zaradi 
izpada dohodka, to je do 30. decembra 2023.  



 

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

                                                                                         

 
Cilj predloga zakona je torej zagotovitev izplačila nadomestil imetnikom dovoljenj za gospodarski 
ribolov, in sicer za materialno škodo na ribolovnem orodju oziroma plovilu in zaradi oviranega 
gospodarskega ribolova. 
 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021: Izboljšani gospodarski obeti, negotovost 
ostaja 
 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Jesensko napoved gospodarskih gibanj 
2021.  
 
Gospodarski obeti se izboljšujejo. Predvsem zaradi višjih napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše 
rasti aktivnosti od pričakovane in ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in potrošnikov spremenjenim 
razmeram je napoved višja kot v Pomladanski napovedi.  
Negotove epidemične razmere v Sloveniji in najpomembnejših trgovinskih partnericah še vedno 
predstavljajo največja tveganja za uresničitev napovedi.  
 
Dokument  bo objavljen na  UMAR-jevih spletnih straneh.   
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