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315. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 3. 1. 2022 – Vlada RS je na 315. dopisni seji, ki je potekala 30. 12. 2021, 
izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, Uredbo o metodologiji za določitev 
razvitosti občin za leti 2022 in 2023, Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, 
Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o 
spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta. Vlada RS pa je sprejela tudi sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa 
iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. 
 
Uredba o razvojnih spodbudah za turizem Slovenije 
S sprejetjem Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (v nadaljevanju: Uredba) se 
omogoča pričetek črpanja sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. 
 
Uredba določa vrste razvojnih spodbud, podrobnejše določa pogoje in merila ter vsebino 
glede vlaganj v investicije v turistično infrastrukturo. Pogoji in merila so napisani s ciljem 
krepitve trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji. V predlogu uredbe so vključena tudi 
določila iz Načrta za okrevanje in odpornost, kar zahteva tudi Evropska komisija. Strategija 
trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028, ki bo sprejeta praviloma v aprilu 
2022, bo temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na državni ravni. Vsebovala bo 
smernice, ki temeljijo na nadaljevanju usmeritev v trajnostni, zeleni in butični turizem višje 
dodane vrednosti raznolikih doživetij za goste. Slednjega se bo nadgradilo z digitalizacijo v 
informiranju in uporabniški izkušnji za goste, trženju ter upravljanju turizma na vseh 
ravneh.  
 
Uredba se osredotoča na vlaganja v investicije v turistično infrastrukturo. Ko bo Strategija 
trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028 sprejeta, pa bo uredba dopolnjena 
še s podrobnejšimi določili, ki se bodo nanašala na še več vrst razvojnih spodbud za 
turizem. 
 
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 
Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi Ministrstvo za finance na 
podlagi metodologije iz omenjene uredbe. 
 
Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v Zakonu 
o financiranju občin. Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način 
standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine.  
 
Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja 
standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo tega povprečja v državi. 
Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00.  
 
Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2022 in 2023. 
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Uredba o obnovljivih virih energije v prometu 
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v 59. členu določa, da 
morajo dobavitelji goriva dati v posameznem letu na trg energijo iz obnovljivih virov 
energije za uporabo v prometnem sektorju v predpisanem deležu, pri čemer Vlada z 
uredbo določi deleže in način njihovega izračuna.   
 
Obveznost dajanja obnovljivih virov energije na trg za rabo v prometu je urejena z Uredbo 
o obnovljivih virih energije v prometu. Novelacija predmetne uredbe je potrebna zaradi 
spremembe evropske zakonodaje, ki bistveno posega v obstoječo nacionalno zakonodajo.  
 
Uredba uvaja novo, bolj razčlenjeno terminologijo vrst biogoriv, določa nove cilje, pri 
čemer uvaja tudi cilje na ravni različnih fosilnih goriv in biogoriv ter nov način izračuna 
energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju. 
 
Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 
Uredba je pripravljena zlasti zaradi zagotovitve pravilnega prenosa 8. člena Direktive 
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 
(EU) 2018/. Člen direktive določa označevanje embalaže in sistem prepoznavanja 
embalažnih materialov.  
 
Poleg tega se spreminjata tudi določbi 30. in 31. člena Uredbe o embalaži in odpadni 
embalaži, ki za proizvajalce in trgovce določata obveščanje vseh kupcev o sklenitvi 
pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo. Ta podatek je, zaradi 
dokazovanja izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti  (PRO) iz 29. 
člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. 
 
To je pomembno za vse kupce v prodajni verigi embaliranega blaga ali servisne embalaže, 
razen za potrošnike kot končne uporabnike embaliranega blaga, zato sta ustrezno 
dopolnjeni določbi drugega oziroma tretjega odstavka navedenih dveh členov. Preostale 
spremembe so redakcijske narave. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta  
S spremembo in dopolnitvijo Uredbe EKP se spreminja definicija posredniških organov, ki 
so lahko tudi vladne službe. Sprememba je bila potrebna, ker se del delovnega področja 
Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za izvajanje evropske kohezijske politike, 
prenese na novoustanovljeno vladno službo -  Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo. 
 
Gre za večino nalog iz pristojnosti Direktorata za informacijsko družbo. 
 
Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic COVID-19   
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Z ukrepom podaljšanja financiranja se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje osebne 
varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo 
pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži, v primeru, da 
je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma laboratorijsko potrjena okužba s COVID-
19. Ukrep zagotavlja podaljšanje financiranja materialnih stroškov izvajalcev 
socialnovarstvenih storitev za delo v sivi in rdeči coni za osebno varovalno opremo, ki je 
velika finančna obremenitev. 
 
S sklepom se podaljšuje tudi  zagotavljanje sredstev za sofinanciranje osebne varovalne 
opreme za izvajalce krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, za izvajalce 
socialnovarstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. 
člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in dezinfekcijo prostorov, v 
primeru oskrbe uporabnikov, pri katerih je prisoten sum na okužbo s COVID-19 oziroma 
laboratorijsko potrjena okužba s COVID-19.  
 
Vlada Republike Slovenije ukrepa podaljšuje za pol leta, in sicer do 30. junija 2022. 
 
 

* * * 


