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109. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 14. 1. 2022 – Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gasilstvu in novele Zakona o 
varstvu pred požarom. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o 
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030, sprejela Akcijski 
načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 
2018-2027 v drugem triletnem obdobju ter podala soglasje Uradu za okrevanje in 
odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022. Prav tako 
pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 
2020.   
 
Predlog Zakona o cestah 
Predlog zakona ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na področju upravljanja z javnimi 
cestami, se pa obstoječe določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. Obenem se 
posamezne določbe prilagajajo spremenjeni zakonodaji (predvsem na področju gradnje 
objektov), prav tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve postopkov, ki so 
se v dosedanjem obdobju veljavnosti zakona izkazale za pomanjkljive in jih je mogoče 
izboljšati oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi. 
 
Med novimi oziroma spremenjenimi izrazi velja omeniti implementacijo spremembe 
evropskih tehničnih zahtev za hitro cesto, poleg tega se dodatno v zakon uvaja pojem 
varovanega parkirišča; 
 
Izraz cestno zemljišče nadomešča sedanji izraz cestni svet in označuje parcelo na kateri je 
zgrajena cesta z vsemi sestavnimi deli, ki je v zemljiškem katastru evidentirana z mejo 
parcele in označena s parcelno številko. Od meje te parcele se obojestransko meri 
varovalni pas posamezne kategorije ceste. Nekategorizirana cesta in nekategorizirana 
cesta, ki se kot izraz uporablja za javni cestni promet, sta po novem  zasebni cesti v lasti 
fizične ali pravne osebe. 
 
Območje ceste je prostor, ki v horizontalni ravnini obsega cestno zemljišče in 
obojestranska varovalna pasova, v zračni prostor pa sega 15 m pri državnih cestah in 7 m 
pri občinskih cestah nad vsako točko terena. Enaka vertikalna omejitev je tudi pri cestišču, 
z razliko, da se tam računa predpisana višina od točke na osi vozišča. 
 
Vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist in rekonstrukcija ceste so izrazi, ki 
opredeljujejo dopusten obseg del pri posameznih delih, skladno s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 
Temeljni cilj predloga Zakona je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati 
usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja  operativnih nalog gasilstva. Opredelitev 
pojma »operativne naloge gasilstva«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot javno gasilsko 
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službo in so skladno s temeljnim načelom gasilstva kot humanitarne dejavnosti 
brezplačne, je spremenjeno. Na novo se uvaja pojem »druge naloge gasilstva«. Tako se 
ustvarja pravna podlaga za izvajanje teh nalog, ki se pod pogoji in omejitvami, določenimi 
v zakonu, lahko izvajajo kot pridobitna dejavnost. 
 
Pojem »poklicni gasilec« je dopolnjen z obveznim pogojem o zaključenem predpisanem 
usposabljanju za poklicne gasilce. Zaradi razlikovanja med poklicnimi gasilci in drugimi 
osebami, zaposlenimi v gasilskih organizacijah, je na novo opredeljen pojem »gasilski 
uslužbenec«.  
 
Bolj določno je opredeljen pojem »intervencija«, in sicer kot izvajanje operativnih nalog 
gasilstva, pri tem pa se izvzamejo tiste operativne naloge gasilstva, ki spadajo med 
preventivne. S tem v povezavi se doda opredelitev časa intervencije kot čas od prejema 
poziva za aktiviranje enote do vrnitve v matično enoto ter vzpostavitev enote v 
pripravljenost, kar je pomembno za razumevanje določb Zakona o gasilstvu (v nadaljnjem 
besedilu: ZGas), ki se nanašajo na intervencijo.  
 
Opredelitev gasilskih nepremičnin sledi opredelitvi pojma nepremičnine, kot jo določa 
Zakon o evidentiranju nepremičnin, hkrati pa dodaja pogoj, da gre pri izvajanju določb 
ZGas le za nepremičnine, ki so namenjene izvajanju javne gasilske službe.  
 
Pojem »gasilske enote« je jasneje opredeljen z dodatnim pogojem, da gre za poklicno ali 
prostovoljno enoto, ki je sestavni del gasilske organizacije, med katere štejemo 
prostovoljna gasilska društva, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi ali 
druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo. Hkrati ta enota poleg že 
navedenega pogoja izpolnjuje tudi pogoj, da izvaja operativne naloge gasilstva v določenih 
formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo predpisi. 
 
Pri prostovoljnem gasilstvu pojem »prostovoljni gasilec« ostaja enak, se pa opredelita 
pojma »gasilec pripravnik«, ki opredeljuje člane prostovoljnih gasilskih društev, ki 
izpolnjujejo pogoj minimalno določene starosti in pogoj uspešno zaključenega 
predpisanega usposabljanja skladno s programom pripravništva, in »gasilec veteran«. Ta 
je član prostovoljnega gasilskega društva po dopolnjeni starosti, določeni v 19. členu ZGas 
(po dopolnjenem 65. letu), in hkrati izpolnjuje pogoj psihofizične ter zdravstvene 
usposobljenosti za opravljanje gasilske službe.  
 
V nadaljevanju predlog jasneje opredeli prostovoljnega gasilca, ki opravlja operativne 
naloge gasilstva, s poudarkom na operativnosti, na kar nakazuje tudi sprememba naslova 
člena »prostovoljni operativni gasilec« in preimenovanje »prostovoljne gasilske enote« v 
»prostovoljno operativno gasilsko enoto«.     
 
Predlog, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, ureja področje evidenc, ki jih 
vodijo ministrstvo, pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih 
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poklicnih gasilcev (upravičenci), namen zbiranja in hrambo podatkov ter upravičenost do 
vpogleda v evidence. 
 
Pomembna novost se nanaša na organiziranje operativnih gasilskih enot v gospodarskih 
družbah, ki morajo v skladu s tem zakonom organizirati operativno gasilsko enoto, saj 
predlog uvaja možnost, da se na posameznih zaokroženih industrijskih kompleksih 
organizira tudi skupna gasilska enota za več gospodarskih družb, ki opravljajo svojo 
dejavnost na tem območju. Do zdaj je morala vsaka gospodarska družba organizirati svojo 
gasilsko enoto, kar pomeni tudi precej velik finančni strošek tako za organiziranje kot za 
delovanje enote. S predlogom se dopušča možnost, da se na posameznih zaokroženih 
industrijskih kompleksih (strnjena območja, na katerih se izvaja dejavnost, ki zahteva 
organizacijo operativnih gasilskih enot) lahko organizira tudi skupna gasilska enota za več 
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost na tem 
območju. Taka enota bo zaradi večjega števila gasilcev in opreme bistveno bolj operativno 
pripravljena za primer požara in druge nesreče. 
 
S predlogom se omogoči smiselna uporaba določbe prvega odstavka 14.a člena ZGas tudi 
za poklicne operativne gasilce v poklicnem jedru, če se tako dogovorita vodstvo 
gasilskega društva s poklicnim jedrom in občinski organ, pristojen za organiziranje javne 
gasilske službe.   
 
V skladu z razlikovanjem pomena pojmov izobraževanje in usposabljanje se pojem 
»izobraževanje« v celotnem besedilu zakona nadomesti s pojmom »usposabljanje« in 
določi pristojnosti za usposabljanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev. 
 
Predlog podaja zakonsko podlago za interesno združevanje poklicnih gasilskih enot in 
določa, da se poklicne gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo v skladu s tem 
zakonom in aktom o ustanovitvi prek svojih gasilskih organizacij, povezujejo v Združenje 
slovenskih poklicnih gasilcev. Ta novost določa statusno obliko Združenja slovenskih 
poklicnih gasilcev in določa, da združenje poleg ustanovitvenih nalog opravlja tudi naloge, 
za katere jih pooblasti minister, pristojen za gasilstvo. Tako sta primerljivo urejeni 
interesno združenje prostovoljnih in tudi poklicnih gasilcev. 
 
Posodablja se tudi aktiviranje gasilskih enot in pri tem dodaja pristojnost Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, da potrjuje načrte obveščanja in aktiviranja. Predlog 
zagotavlja pravno podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje 
gasilskih enot, namesto zdaj predpisanega znaka za »opozorilo«. 
 
Predlog zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom 
S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih 
zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja 
vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih 
nalog, katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)  z 
občin preneseno na državo. 
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Predlaga se spremembo spodnje meje odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za 
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih 
enotah s sedanjih 70 odstotkov na 50 odstotkov. Sočasno bo s strani Vlade Republike 
Slovenije spremenjen 5. člen Uredbe o požarni taksi (v nadaljnjem besedilu: Uredba), in 
sicer tako da se bo višina požarne takse s pet odstotkov povišala na devet odstotkov od 
osnove za obračun požarne takse in se bo s tem zagotovilo potrebna oziroma zadostna 
sredstva za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj ter hkrati tudi višja sredstva 
za lokalne skupnosti, namenjena izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter 
gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 
 
Sprememba tretjega odstavka 58. člena ZVPoz in 5. člena Uredbe za leto 2022 (in 
nadaljnja leta) pomeni višji pritok požarne takse, ocenjen na 18 milijonov evrov, od katerih 
bo 9 milijonov evrov namenjenih za lokalne skupnosti za sofinanciranje nakupa gasilskih 
vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah in 9 milijonov evrov za 
širši namen, od tega 5,5 milijona evrov za financiranje gasilskih zavarovanj. Ostala 
sredstva bo država namenjala za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in 
informacijskih nalog na področju varstva pred požarom, posebne oblike izobraževanja za 
varstvo pred požarom in gasilstvo, znanstveno raziskovalno delo na področju varstva pred 
požarom, dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu zagotavlja država, 
sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega 
pomena, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in izobraževanje in 
usposabljanje za varstvo pred požarom. 
 
S spremembo predloga tretjega odstavka 58. člena ZVPoz se ob sočasni spremembi 5. 
člena Uredbe, poleg zmanjšanja stroškov z naslova financiranja gasilskih zavarovanj v 
višini 5,5 milijona evrov, lokalnim skupnostim zvišuje pritok požarne takse iz 6,3 milijona 
evrov na 9 milijonov evrov. 
 
Vlada RS predlaga, da se Predlog zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom 
obravnava po skrajšanem postopku v skladu s 142. členom Poslovnika državnega zbora. 
Predlog obravnave po skrajšanem postopku je utemeljen z dejstvom, da se bo s 
sprejemom zakona omogočilo izvajanje določb Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki 
se nanašajo na standardizirana gasilska zavarovanja, katerih izvajanje mora, kljub 
prenosu financiranja na državno raven, potekati nemoteno. 
 
Predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 
2030  
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 
(ReNPSV22-30) določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v 
navedenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, 
določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov 
socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja 
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izvajanja resolucije in opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije 
ter načrtovan razvoj storitev in programov.  
 
Obdobje je usklajeno z obdobjem izvajanja Akcijskega načrta Evropskega stebra socialnih 
pravic do leta 2030. Obsega ukrepe za obdobje, ki ga bodo zaznamovali pomembni 
socialni in gospodarski izzivi: 

• vpliv epidemije covida-19 na trg dela (spremenjene oblike dela, povečanje dela od 
doma),  

• pospešeno staranje prebivalstva,  

• zmanjševanje delovno sposobnega prebivalstva,  

• digitalizacija in robotizacija ter 

• globalizacija in zunanjetrgovinska dinamika ter prehod na zeleno gospodarstvo.  
 
Zaradi pospešenega staranja prebivalstva in podaljševanja življenjske dobe bo vedno 
pomembnejše, da posameznik čim dlje ostane zdrav ter da čim dalj ostane vključen na trg 
dela.  
 
Spremenjena družbena razmerja zahtevajo razvoj in prilagajanje socialnovarstvenega 
sistema tako, da bo ta omogočal hiter in učinkovit odziv na potrebe ljudi ter zagotavljal 
močno varnostno mrežo za posameznike in družine v ranljivih situacijah. 
 
Med cilji določa splošni horizontalni cilj in 3 ključne cilje. Horizontalni cilj določa izboljšanje 
kakovosti življenja posameznikov in družin ter krepitev družbene povezanosti (kohezije), 
medsebojne solidarnosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. Trije ključni cilji 
ReNPSV22-30, ki se neposredno nanašajo na razvoj sistema socialnega varstva, so: 

• zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti, zmanjšanje 
števila oseb, ki tvegajo socialno izključenost, za 9.000 oseb, od tega 3.000 otrok  

• izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov. Ciljno razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega 
varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva do leta 2030 je 
približno 1 : 1 

• vzpostavljanje pogojev za delovanje izvajalskih organizacij ter krepitev kakovosti in 
razvoja na področju socialnega varstva. Delež izvajalcev, ki uporablja enega od 
certificiranih sistemov upravljanja, se poveča z 18 % na 30 %; 

 
Drugi izvajalci socialnovarstvenih storitev in javnih verificiranih socialnovarstvenih 
programov, ki ne bodo uporabljali certificiranega sistema kakovosti, storitev in programov, 
spremljajo kakovost svojega dela na podlagi smernic Prostovoljnega evropskega okvira za 
razvoj kakovostnih socialnih storitev. 
 
Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri 
delu 2018-2027 v drugem triletnem obdobju 
Akcijski načrt je drugi triletni izvedbeni dokument Resolucije o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 (ReNPVZD-1), ki jo je Državni zbor RS sprejel 27. 
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marca 2018. V njem so določeni ukrepi, ki se bodo izvajali v obdobju 2021-2023, izvajalci 
ukrepov, finančni viri, potrebni za izvedbo ukrepov, roki ter način spremljanja izvedbe 
ukrepov.  
 
V mesecu maju 2021 je bila pripravljena analiza izvedbe Akcijskega načrta za izvajanje 
resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem 
triletnem obdobju, ki je služila kot podlaga za pripravo akcijskega načrta. Analiza 
akcijskega načrta je bila predstavljena in obravnavana 13. maja 2021 na seji Sveta za 
varnost in zdravje pri delu.   
 
Predlog Akcijskega načrta sledi ciljem navedenim v ReNPVZD-1 in sicer so v prvem 
sklopu navedeni ukrepi za doseganje ciljev, ki so usmerjeni v zagotavljanje varnosti pri 
delu kot so preprečevanje nezgod pri delu, zagotovitev varne uporabe nevarnih kemičnih 
snovi v delovnem procesu ter nadomeščanje nevarnih kemikalij z manj nevarnimi in 
zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu. V drugem sklopu 
navedeni ukrepi za doseganje ciljev so usmerjeni v zagotavljanje zdravja pri delu.  
 
Dvig kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri delu, ki je tretji cilj, se bo 
doseglo z nacionalnimi kampanjami, projekti in pripravo priročnikov ter sodelovanjem v 
evropskih kampanjah Zdravo delovno okolje, ki se izvajajo na pobudo Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu. Ukrepi, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu delavcem, ki delajo v novih oblikah dela, obsegajo pripravo in izvedbo kampanje, 
izvajanje seminarjev in širjenju najnovejših dognanj o spreminjanju delovnega okolja.  
 
Soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje 
obveznosti v letu 2022 
Z namenom, da se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost izločijo na sklad za 
okrevanje in odpornost, je vlada podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za 
dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022.  
 
V skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 
in 2023 se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so 
vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost in so vir sklada za okrevanje in odpornost, 
štejejo za namenske prihodke proračuna za leti 2022 in 2023. Pri pripravi proračuna za leti 
2022 in 2023 še niso bile sprejete spremembe Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki so pripoznale namenski vir sredstva 
mehanizma za okrevanje in odpornost, zato se je sredstva planiralo v okviru evropskih 
sredstev. Glede na to, da v sprejetem proračunu za leto 2022 namenska sredstva niso bila 
načrtovana, je za izločanje na sklad za okrevanje in odpornost v skladu z 21. členom 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 potrebno 
predhodno soglasje vlade za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih 
pravic porabe v sprejetem proračunu države na proračunski postavki Sredstva za izvajanje 
mehanizma za okrevanje in odpornost. 
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Vlada je v letu 2021 Ministrstvu za finance že izdala dve soglasji za izločanje na sklad za 
okrevanje in odpornost v višini 111.044.997,60 evrov in v višini 2.201.729,21 evrov. Za 
izločanje na sklad tako ostaja za leto 2022 še natečenih 117.753.273,19 evrov.  
 
Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je vlada dala soglasje za dodatno 
prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022 do višine 251.765.258 evrov, vendar ne 
v večjem obsegu od vplačanih prihodkov v proračun. Povečanje namenskih prihodkov ne 
bo vplivalo na povečanje izdatkov v okviru sektorja države, saj so bila sredstva v 
sprejetem proračunu za leto 2022 že načrtovana kot evropska sredstva. 
 
Poročilo Eko sklada za leto 2020 
Vlada RS je, hkrati s sprejetjem Poročila Eko sklada za leto 2020, odločila tudi, da 
presežek prihodkov sklada nad odhodki iz leta 2020 v višini 492.814,95 evra ostane 
nerazporejen. Eko sklad je v letu 2020 odobril skupaj 2671 kreditov v vrednosti 43,2 
milijona evrov, kar predstavlja skoraj 82 % od 52,9 milijona evrov, kolikor je znašala 
skupna vrednost vseh kreditiranih investicijskih projektov oz. naložb. Podpisanih je bilo 
2127 kreditnih pogodb v skupnem znesku 38,4 milijonov EUR, od tega 79 % z občani. 
  
Eko sklad je v letu 2020 dodeljeval nepovratne finančne spodbude na podlagi Zakona o 
učinkoviti rabi energije ter na podlagi programa Sklada za podnebne spremembe. Iz obeh 
virov sredstev je bilo v letu 2020 zagotovljenih 48,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, in 
sicer za dvig razpisanih sredstev v okviru javnih pozivov, ki so ostali v veljavi še iz 
preteklih let in za šest novih javnih pozivov. Tako je bilo 33 milijonov evrov razpisanih za 
ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbah, 4,5 milijona  
evrov za okolju prijaznejša vozila v cestnem prometu, tri milijone evrov za nove naložbe v 
naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo 
sončne energije, in osem milijonov evrov za naložbe podjetij v učinkovito rabo energije. 
Eko sklad je v letu 2020 skladno z Zakonom o učinkoviti rabi energije nadaljeval z 
zbiranjem prispevka za energetsko učinkovitost, zbranih je bilo 40,2 milijona evrov 
sredstev.  
 
Eko sklad je v letu 2020 nadaljeval s promocijo ozaveščanja javnosti o naložbah, ki 
prispevajo k manjšemu obremenjevanju okolja in manjši rabi energije, ter koordiniral in 
financiral brezplačno energetsko svetovanje občanom v okviru mreže ENSVET. Eko sklad 
je v letu 2020 izvajal dva evropska projekta; ZERO 500 za zmanjševanje energetske 
revščine,  v drugem projektu pa kot partner sodeluje v projektu LIFE IP Care4Climate za 
čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.  
 
V letu 2020 je Eko sklad izvajal naloge zbiranja in upravljanja sredstev sanancnin po 
Zakonu o rudarstvu ki jih uporabniki rudarskih pridobivalnih prostorov vplačujejo na Eko 
sklad, ta pa jih hrani do končne sanacije pridobivalnega prostora. Do konca leta 2020 je 
bilo vplačanih 0,6 milijona evrov sanancnin. 
 

* * * 


