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117. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 10. 3. 2022 – Vlada RS je na 117. redni seji sprejela Poslovno politiko Eko 
sklada v obdobju od leta 2021 do leta 2025, predlog stališča Slovenije glede predloga 
sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev 
Evropske unije in stališče o predlogu vzpostavitve evropske enotne točke dostopa. 
Vlada RS je sprejela tudi poročilo nacionalne kontaktne točke o sodelovanju v 
Evropski migracijski mreži in sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine. 
Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na pobudo interesne skupine Državnega 
sveta RS za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in 
pomoč pri nakupu hitrih testov ter sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju 
pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb 
dejavnosti in poklicev. 
 
Poslovna politika Eko sklada do leta 2025 
Vlada  je sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v 
obdobju od leta 2021 do leta 2025, ki jo je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada obravnaval na 2. redni seji 20.10.2021. 
 
Poslovna politika Eko sklada 2021 - 2025 predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja 
Ekosklada v tem obdobju. Ocena razpisanih sredstev za ugodno kreditiranje znaša okrog 
40 do 70 milijonov evroc, za nepovratna sredstva na podlagi Zakona o učinkoviti rabi 
energije, ki se dodeljujejo iz zbranih sredstev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, 
30 do 50 milijonov evrov na leto. Nepovratna sredstva, ki se dodeljujejo iz Sklada za 
podnebne spremembe, pa 86,5 milijonov evrov do leta 2023. Za nepovratna sredstva 
(subvencije) je torej predvidenih skupaj od 57 do 79 milijonov evrov letno, od tega med 27 
in  47 milijonov evrov na leto samo za naložbe v gradnjo in energetsko obnovo stanovanjskih 
stavb. 
 
Ključni strateški cilji za poslovanja Ekosklada za obdobje 2021- 2025 so dosegati merljive 
cilje na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na poti Slovenije 
v krožno gospodarstvo in nizkoogljično  družbo. Prav tako poslovna politika Eko sklada 
zagotavlja visoko raven učinkovitosti finančnih instrumentov Eko sklada, kamor sodi 
predvsem:  

• prilagajanje spodbud na način, da bo izvedenih dovolj naložb in ustrezna struktura 
naložb za doseganje  zahtevanih zakonodajnih merljivih ciljev; 

• zagotavljanje možnosti hkratnega koriščenja nepovratnih sredstev in ugodnega 
kreditiranja Eko sklada za financiranje ustreznih naložb; 

• zagotavljanje kontinuitete ključnih javnih pozivov za dodeljevanje spodbud brez 
prekinitev, kar bo investitorjem omogočilo dolgoročno načrtovanje naložb in 
enakomeren obseg investicijskih ukrepov v času;  

• načelo »več za več« - progresivnih spodbud oz. progresivnega usmerjanja 
nepovratnih sredstev v celovito energijsko prenovo stavb; 
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• uvajanje novih finančnih instrumentov; 

• prispevanje k odpravljanju socialnih in drugih ovir pri odločanju za okoljske naložbe 
in doseganju različnih okoljskih ciljev.  

 
Stališče glede sprememb sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 
Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga sklepa Sveta o spremembi 
Sklepa 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije. Slovenija se je seznanila 
s predlogom in načelno podpira razpravo o predlogu Komisije za tri nove lastne vire 
proračuna Evropske unije v okviru pomoči pri odplačevanju dolga instrumenta za okrevanje 
NextGenerationEU.  
 
Slovenija bo vse nove kandidate za nova lastna sredstva ocenila z vidika njihovega vpliva 
na prihodke, preglednost, pravičnost in administrativno breme. Na podlagi nadaljnjega 
poteka razprave v Svetu in dodatnih informacij Evropske komisije bo Slovenija oblikovala 
končno stališče do predloga sklepa. 
 
Stališče o predlogu vzpostavitve evropske enotne točke dostopa 
Vlada je sprejela stališče Slovenije k predlogu Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi evropske enotne točke dostopa, ki zagotavlja centraliziran dostop do javno 
dostopnih informacij, pomembnih za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost. 
 
Slovenija pozdravlja napore za vzpostavitev evropske enotne točke dostopa do leta 2024, 
ki je vodilni ukrep akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov, ki ga je Evropska komisija 
sprejela septembra 2020, saj bo po vsej Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji omogočila na 
učinkovit in nediskriminatoren način dostop do informacij o dejavnostih in produktih različnih 
kategorij subjektov, ki morajo razkriti take informacije, kar je pomembno za kapitalske trge, 
finančne storitve in trajnostno financiranje.  
 
Slovenija pozdravlja dejstvo, da bo evropska enotna točka dostopa prispevala k nadaljnji 
integraciji finančnih storitev in kapitalskih trgov v enotni trg, k učinkovitejšemu pretoku 
kapitala po vsej Evropski uniji ter spodbujanju razvoja manjših nacionalnih kapitalskih trgov 
in gospodarstev s tem, da postanejo bolj prepoznavni. 
 
Pozdravlja tudi prizadevanja, da se zagotavlja več podatkov za uporabo v gospodarstvu in 
družbi, vključno z razvojem skupnih podatkovnih prostorov. Slovenija podpira prizadevanja 
k doseganju zelenega prehoda gospodarstva Evropske unije in evropska enotna točka 
dostopa bo prispevala k temu programu z omogočanjem zasebnih naložb v trajnostne 
projekte in dejavnosti. 
 
Poročilo nacionalne kontaktne točke o sodelovanju v Evropski migracijski mreži 
Vlada RS je sprejela poročilo nacionalne kontaktne točke (NKT) o sodelovanju Republike 
Slovenije v Evropski migracijski mreži (EMN) za leto 2021. Ministrstvo za notranje zadeve 
je nacionalna kontaktna točka, ki zagotavlja institucijam EU in državam članicam najnovejše, 
objektivne, zanesljive in primerljive informacije o migracijah in azilu. 
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Člani nacionalne kontaktne točke so v letu 2021 zbirali informacije o učinku covida-19 na 
izdajanje dovoljenj za prebivanje in nezaposlenost med migranti, položaj mednarodnih 
študentov, zagotovitev delovne sile v ključnih sektorjih, nakazila tujcev v matične države ter 
prostovoljno in prisilno vračanje med epidemijo.  
 
NKT je v okviru poizvedb, namenjenih hitri izmenjavi informacij, podala 71 odgovorov na 
skupno 74 poizvedb. 
 
V letu 2021 so nacionalni strokovnjaki sodelovali pri pripravi dveh študij (Pripor in alternative 
odvzemu prostosti, Identifikacija in zaščita žrtev trgovine z ljudmi) in treh informatorjev 
(Zlorabe dovoljenj za prebivanje in končanje dovoljenega prebivanja, Sistem sankcij za 
prosilce za mednarodno zaščito, ki kršijo pravila bivanja v nastanitvenih centrih in kažejo 
znake zelo nasilnega vedenja, Zakonita sekundarna gibanja oseb z mednarodno zaščito).  
 
Člani NKT so sodelovali v delovnih skupinah za slovar, za sodelovanje s tretjimi državami, 
za komunikacijo in razširjanje informacij in za vračanje. V delovni skupini za sodelovanje s 
tretjimi državami je bila Republika Slovenija izglasovana za mentorstvo Republiki Srbiji pri 
njenem prihodnjem udejstvovanju v EMN kot država opazovalka.  
 
Več informacij o EMN in NKT v Republiki Sloveniji je na voljo TU. 
  
Sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine 
Sklep določa kategorije oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zaščito, datum 
uvedbe in trajanje začasne zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju 
začasne zaščite. 
 
Uvede se začasna zaščita za osebe, ki so 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz 
Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil, ki se je začela na ta datum. Do 
začasne zaščite so upravičene naslednje osebe, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. 
februarjem 2022 ali na ta dan: 

• državljani Ukrajine; 

• osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so 
bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne 
zaščite;  

• družinski člani oseb iz prve in druge alineje, kot so opredeljeni v drugem odstavku 
36. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb; 

• osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so v 
Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne 
morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način. 

 
Začasna zaščita razseljenih oseb iz Ukrajine se uvede z dnem uveljavitve tega sklepa in 
traja eno leto. Začasna zaščita se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev. 
 

http://www.emm.si/
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Za navedene osebe se po prenehanju začasne zaščite glede zapustitve Republike Slovenije 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji.  
 
Vlada je tudi sprejela sklep, da se na naslovu Blekova vas 60, Logatec, v delih prostorov 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ustanovi nastanitveni center za 
nastanitev prosilcev za začasno zaščito in oseb s priznano začasno zaščito. 
   
Odgovor na pobudo interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od karantene 
na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov 
Vlada RS v odgovoru navaja, da je bil zaradi spremenjene epidemiološke slike sprejet Odlok 
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-
19, ki upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo in določa obveznost izpolnjevanja 
pogoja PCT le za osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ter v 
zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu 
 
Državni svet RS je vladi posredoval pobudo interesne skupine delodajalcev, v kateri 
predlagajo, da Vlada RS:  

• določi izjemo od karantene in samoizolacije na domu po visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 pod pogojem, da se v primeru visoko 
tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v obdobju, za katerega bi sicer bila 
odrejena karantena, vsakodnevno opravi presejalno testiranje s hitrim antigenskim 
testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu;  

• skrajša čas trajanja karantene in samoizolacije na pet dni; 

• zagotovi pomoč za nakup hitrih testov HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 za 
delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu 
ali samostojno opravljajo dejavnost, razširi na vse te osebe, ne glede na to, ali je 
zanje samotestiranje obvezno po veljavnih predpisih«. 

 
Vlada v odgovoru poudarja da je od pojava različice omikron beležimo porast okužb s to 
različico po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Različica omikron redkeje povzroča težji potek 
bolezni, a je po drugi strani zelo nalezljiva. Cepljenje dobro ščiti pred težjim potekom bolezni 
in hospitalizacijo, zato se vsem priporoča polno cepljenje in tudi cepljenje s poživitvenim 
odmerkom.  
 
Zaradi izboljšane epidemiološke slike, spremembe v razmerju števila potrjenih primerov in 
hudih potekov bolezni z različico omikron ter opazovanim in pričakovanim trendom 
sprejemov v bolnišnice in v enote intenzivne terapije je vlada  19. februarja 2022 sprejela 
nov odlok, ki upošteva spremenjeno epidemiološko situacijo in določa obveznost 
izpolnjevanja pogoja PCT le za osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva, socialnega 
varstva ter v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu. Prav tako se na 
podlagi mnenja strokovne skupine ministra za zdravje covid-19 ne šteje več za karantensko 
bolezen, zato je od 19. 2. 2022 dalje karantena na domu ukinjena. Od 24. januarja 2022 se 
lahko izolacija zaključi po 7 dneh, v kolikor sta izpolnjena dva pogoja, in sicer v kolikor je 
oseba zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov 
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bolezni ter oseba 7. dan opravi hitri antigenski test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti 
negativen. 
 
V veljavi ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask in vzdrževanje medosebne razdalj ter 
obvezno prezračevanje in čiščenje prostorov, skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje.      
 
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o 
normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev 
V Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno 
upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti se: 

• z mesta članice razreši Slavica Skobir in namesto nje imenuje Janja Pahor Mohorič, 
sekretarka, Ministrstvo za pravosodje, Generalni urad, Uprava Republike Slovenije 
za izvrševanje kazenskih sankcij, članica, 

• z mesta članice razreši Štefka Korade Purg in namesto nje imenuje Barbara Koželj 
Sladič, sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, članica. 

 
V Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike se: 

• za namestnika vodje pogajalske skupine imenuje mag. Franc Vindišar, državni 
sekretar, Ministrstvo za zdravje, 

• z mesta člana razreši Branko Matjašec,   

• z mesta člana razreši mag. Robert Cugelj in namesto njega imenuje Tanja Lovšin, v. 
d. generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje,  

• z mesta članice razreši mag. Tatjana Kolenc in namesto nje imenuje Daniela Dimić, 
direktorica področja za finance in računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

 
V Pogajalski skupini za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja se: 

• z mesta članice razreši mag. Helena Kujndžić Lukaček in namesto nje imenuje dr. 
Andreja Špernjak, v.d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

• z mesta članice razreši Mateja Dover Emeršič. 
 

* * * 
 


