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113. REDNA SEJA VLADE RS  
 
 
Ljubljana, 3. 2. 2022 – Vlada RS je na 113. redni seji, ki je potekala 3. 2. 2022, 
določila besedilo novele Zakona o državni upravi in novele Zakona o spodbujanju 
investicij. Vlada RS je izdala tudi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za 
donacije, spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 
izplačilo plač v javnem sektorju ter Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in 
uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti v letu 2022. Izdana je bila tudi Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–
2027, Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po 
visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Prav tako pa je 
Vlada določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
in sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za 
sklenitev Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike. 
 
Predlog Zakona o spremembi Zakona o državni upravi  
S predlagano spremembo 74.č člena Zakona o državni upravi, ki ureja centralni imenik, se 
vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za 
podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kar bo 
omogočilo učinkovitejše vodenje in upravljanje zaposlenih na kadrovskem področju. 
Zagotavlja tudi podporo vodenju in odločanju pri strateškem načrtovanju kadrovske 
politike.  
 
Novela predvideva vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadri, skladno s 
84. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov pa vzpostavlja tudi pravno podlago za 
pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske evidence. S tem se bodo optimizirali 
kadrovski postopki, saj kadrovskim službam in tudi vodjem, ki bodo izvajali letne 
razgovore, podatkov o zaposlenih ne bo več treba ročno vpisovati v organizacijsko 
strukturo, temveč se bodo ti prenesli iz centralne kadrovske evidence.  
 
Iz centralne kadrovske evidence bodo v informacijski sistem za upravljanje s kadri 
preneseni podatki, ki so potrebni za izvajanje kadrovskih postopkov v okviru politike 
upravljanja s kadrovskimi viri, in sicer podatki o imenu in priimku, delovnem razmerju, 
delovnem mestu in nazivu javnega uslužbenca ter tudi o elektronskem naslovu, če je ta 
vnesen v centralno kadrovsko evidenco. V informacijskem sistemu za upravljanje s kadri 
bo hranjen tudi zapis letnega pogovora, vključno z ugotovitvami glede kariere in strokovne 
usposobljenosti javnega uslužbenca, kar se je do sedaj hranilo v oblikovalnikih besedil 
(word) ter excelovih preglednicah, in sicer toliko časa, dokler bo javni uslužbenec imel 
istega nadrejenega vodjo. 
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij 
Vlada želi z zakonom podjetjem omogočiti čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za 
zeleni prehod ter preprečiti izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi 
državami. Zaradi navedenega so v predlogu predvidene spodbude za investicije v 
raziskave in razvoj ter inovacije tako podjetjem kot različnim oblikam povezovanja podjetij 
med seboj in z institucijami znanja.  
 
Med ključnimi spremembami, ki jih predlog zakona prinaša, sta aktivacija vseh možnosti 
za dodeljevanje državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter širitev definicije 
investicije. Investicije bo tako mogoče izvesti tudi v raziskave, razvoj in inovacije, zato 
bodo upravičeni stroški tudi osebje, amortizacija instrumentov in opreme, amortizacija 
stavb in zemljišč, pogodbene raziskave, patenti in denimo režijski stroški. 
 
Sredstva bo za investicije višje do pol milijona evrov razpisovala Javna agencija SPIRIT 
Slovenija, kamor se bodo lahko prijavila posamezna podjetja. Za investicije, ki bodo višje 
od dveh milijonov evrov pa bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemalo 
neposredne vloge s strani konzorcijev vsaj treh podjetij in enim podjetjem ali organizacijo 
za raziskovanje in širjenje znanja. 
  
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za 
donacije 
Spremembe se nanašajo na določitev dela dohodnine za donacije, ki ga lahko dohodninski 
zavezanec nameni posameznemu šolskemu skladu.   
 
Na podlagi sprememb 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki veljajo od 13. novembra 2021, lahko upravičenec do največ 0,3 % 
donacije iz dela dohodnine nameni tudi za šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz 
sklada namenja tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij. 
 
Določeno je, da je ta delež določen z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, in sicer za posamezni sklad do 0,3 % dohodnine, odmerjene z dokončno 
odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. 
 
Skupna namenitev dela dohodnine za donacije bo še vedno lahko znašala 1 % dohodnine, 
vendar pa namenitev posameznemu šolskemu skladu oziroma skladu vrtca ne bo smela 
presegati 0,3 % dohodnine. 
 
Na enak način, kot je predvidena priprava seznama upravičencev do donacij, kot so 
politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti 
z ustreznim statusom, je s spremembami uredbe predvideno, da Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport Ministrstvu za finance, ki pripravlja seznama upravičencev 
do donacij, do 28. februarja tekočega leta pošlje podatke, potrebne za določitev seznama 
upravičencev do donacij.  
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Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za 
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
S spremembami in dopolnitvami se uredba usklajuje z Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in 
Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje 
in odpravo posledic COVID-19. 
 
V uredbi se spreminjajo nekatere šifre, ki se uporabljajo pri izplačilu plač in pri poročanju 
podatkov v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih 
izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). 
 
Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022 
Vlada RS je odločbo izdala na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20-
ZFRO in 207/21; ZFO) in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in 
meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim 
samoupravnim narodnim skupnostim (Uradni list RS, št. 33/18 in 157/20; uredba).  
 
ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska 
oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah, za 
vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. 
V letu 2022 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe 
občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.987.312,00 evra. 
 
Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, 
Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski samoupravni 
narodni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, 
nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe. 
 
Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–2027 
Vlada RS je izdala Uredbo o karti regionalne pomoči za 2022–2027, ki upoštevaje Sklep 
Evropske komisije, določa seznam območij »a« in »c« v Republiki Sloveniji, ki so 
upravičena do regionalne državne pomoči, in intenzivnosti pomoči na posameznih 
upravičenih območjih.  
 
Regionalna državna pomoč je vrsta državne pomoči za pospeševanje gospodarskega 
razvoja  prikrajšanih regij v EU. Skladno s pravili EU se regionalna pomoč lahko dodeli le 
na območjih, ki izkazujejo razvojni zaostanek ali so razvojno prikrajšana in so določena na 
karti regionalne pomoči, ki jo potrdi Evropska komisija.  
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V karti regionalne pomoči za Slovenijo za obdobje 2022-2027 je kot območje »a« 
določeno celotno ozemlje kohezijske regije NUTS2 Vzhodna Slovenija. 
 
Kot območje »c« pa je v karti določen del ozemlja kohezijske regije NUTS2 Zahodna 
Slovenija, tako da vključuje: 

• celotno območje statistične regije Goriška, 

• območje statistične regije Gorenjska brez Mestne občine Kranj, 

• območje statistične regije Obalno-kraška brez Mestne občine Koper, 

• območje Občine Ankaran, 

• del območja statistične regije Osrednjeslovenska, ki zajema občine Dobrepolje, 
Velike Lašče, Ig, Borovnica in Šmartno pri Litiji.  

 
Najvišja intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za velika podjetja lahko znaša na 
območjih »a« 30%, na območjih »c« pa 15%, razen na upravičenih območjih Obalno-
kraške statistične regije, kjer lahko intenzivnost pomoči znaša do 25%. Na celotnem 
območju regionalne karte se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za 
mala in za 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja. 
 
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  
Predlog sprememb Uredbe o plačah o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za 
delo v tujini obsega predlog določitve pravice javnih uslužbencev in njihovih družinskih 
članov do nadomestila stroškov za izrabo dopusta v Republiki Sloveniji namesto dvakrat v 
štirih letih, vsako leto enkrat, če je kraj opravljanja dela v tujini od sedeža organa v 
Republiki Sloveniji oddaljen 1.500 km.  
 
Predlog gradiva obsega tudi dvig višine nadomestila za nezaposlenega partnerja iz 600 
EUR na 1.000 EUR. Ob uveljavitvi novega plačnega sistema leta 2008 določen znesek 
nadomestila v višini 600 EUR se namreč od takrat ni usklajeval.  
 
Oba predloga predstavljata pomemben ukrep kadrovske politike za popolnitev delovnih 
mest na predstavništvih RS v tujini.  
 
S spremembo uredbe se črtajo določbe, ki za učitelje slovenščine in lektorje na tujih 
univerzah ter druge učitelje na delu v tujini, ki so napoteni na delo v tujino brez družinskih 
članov, opredeljujejo izračun in zmanjšanje povračila stroškov za nastanitev za 15 %. S 
tem se odpravlja neenakopravna ureditev in obravnava omenjenih v primerjavi z ostalimi 
javnimi uslužbenci na delu v tujini. 
 
Z uredbo pa se spreminjajo tudi indeksi življenjskih stroškov. V skladu z Uredbo o plačah 
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini uskladitev indeksov življenjskih 
stroškov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, tako da se indeksi 
življenjskih stroškov uskladijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra. Indeksi življenjskih 
stroškov za posamezni kraj temeljijo na indeksih življenjskih stroškov Organizacije 
združenih narodov (OZN) in se določijo upoštevajoč metodologijo določanja življenjskih 
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indeksov iz uredbe, to je z določitvijo geometričnega povprečja zadnjih šestih objavljenih 
indeksov življenjskih stroškov OZN. Novi indeksi se prvič uporabijo pri obračunu plače za 
mesec februar 2022. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po 
visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19   
Vlada Republike Slovenije v Odloku o spremembah in dopolnitvi predlaga spremembe 
druge, tretje in četrte alineje 2. člena Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko 
tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: 
odlok). 
 
S spremembami izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za zaposlene v: 

• kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor 
preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter 
sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), 

• Policiji, 

• dejavnosti obrambe.  
 
Omogoča se dokazovanje prebolevnosti tudi z dokazilom o pozitivnem rezultatu hitrega 
antigenskega testa. V drugi alineji 2. člena odloka se določi, da mora za izjemo od 
karantene od pozitivnega rezultata testa PCR ali testa HAG miniti manj kot 45 dni. V tretji 
alineji se pri izjemi prebolevnikov, ki so tudi cepljeni, pri dokazovanju prebolevnosti poleg 
testa PCR določi tudi možnost dokazovanja s testom HAG ter črta besedilo, ki določa, da 
mora biti pozitiven rezultat na virus SARS-CoV-2 starejši od deset dni. Spremembe sledijo 
spremenjenemu protokolu testiranja na virus SARS-CoV-2 kot odzivu na lastnosti različice 
omikron.  
 
Kot izjeme od karantene na domu se dodaja tudi vse osebe, ki so zaposlene ali delo 
opravljajo na drugi pravni podlagi v sektorjih kritične infrastrukture, Policiji ali dejavnosti 
obrambe, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s 
povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim 
testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test 
HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2. 
 
Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja  
Vlada RS je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ter elementih reforme plačnega 
sistema v smislu večjega nagrajevanja boljšega dela. 
 
Za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je pooblastila 
vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi minister Boštjan Koritnik. 
 
Pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov predvideva Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju. Zadnja uskladitev vrednosti plačnih razredov je bila uveljavljena leta 
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2011, potem pa najprej zaradi hude gospodarske in finančne krize, pozneje pa zaradi 
dogovorov s sindikati o višjih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v letih 
2017 in 2018 do uskladitve vrednosti plačnih razredov do vključno leta 2021 ni prišlo. 
 
Dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa 
k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike 
Vlada RS je sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev 
Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, 
predlog Dogovora o nujnih ukrepih za ohranitev javnega zdravstva, plačah zdravnikov in 
zobozdravnikov ter o nadaljevanju pogajanj in predlog Aneksa k posebnemu tarifnemu 
delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije. 
 
Na podlagi Izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča), 
sprejetih s sklepom vlade št. , št. 10100-2/2022/3 z dne 20. 1. 2022, je Ministrstvo za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) začelo pogajanja z reprezentativnimi sindikati za 
poklica zdravnik in zobozdravnik. Tekom pogajanj je prišlo do spremembe načina, kako 
doseči posamezne cilje in povečanja finančnih posledic, zato je MZ pripravilo dopolnjena 
Izhodišča, ki bodo omogočila realizacijo 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 
kot začasne interventne rešitve plač zdravnikov in zobozdravnikov, z veljavnostjo do 31. 
12. 2022. Prav tako je MZ dopolnilo del posebnih pogojev dela ter določilo kriterije za 
zasedbo novih delovnih mest. 
 
Gradivo vključuje tudi predlog Dogovora o nujnih ukrepih za ohranitev javnega zdravstva, 
plačah zdravnikov in zobozdravnikov ter o nadaljevanju pogajanj (v nadaljnjem besedilu: 
Dogovor) Ta Dogovor se sklepa primarno zaradi  vzpostavitve ustreznih razmerij glede 
uvrstitev v plačne razrede za poklica zdravnika in zobozdravnika ob upoštevanju 
sklenjenega stavkovnega sporazuma med vlado in sindikatom FIDES iz leta 2016 ter 
zaradi realizacije 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, 
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 kot začasne interventne rešitve 
plač zdravnikov in zobozdravnikov z veljavnostjo do 31. 12. 2022. Ocena finančnih učinkov 
parafiranega Dogovora znaša 113,52 milijonov evrov na letni ravni. 
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