346. DOPISNA SEJA VLADE
Ljubljana, 15. 3. 2022 - Vlada RS je na 346. dopisni seji sprejela Uredbo o
določitvi cen določenih naftnih derivatov in izdala Odlok o prenehanju
veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in
širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Sprejela pa
je tudi odločitev, da se Slovaški republiki preko mehanizma Unije na področju
civilne zaščite pošlje materialno pomoč.
Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov
Z Uredbo se določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov, in sicer
za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) znaša ta 1,503 eura/liter in za
dizelsko gorivo 1,541 eura/liter. Sprejeta pa je bila na podlagi Zakona o kontroli cen in
Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja 30 dni.
Vlada se je odločila za takšen ukrep zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih
nihanj cen, ki niso sezonska. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in
dizel je določena na podlagi zadnje 7- dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih
derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene na Evropsko komisijo za Weekly Oil
Bulletin.
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje
ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih
zadevah
Z Odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb s
COVID-19 omogočali poslovanje v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen
način izvrševale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno poslovali.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da ukrepi niso več potrebni. To
pomeni, da bodo po razveljavitvi odloka stranke in drugi udeleženci vloge ponovno
lahko vlagali brez predhodnega naročanja (možnost naročanja pa bodo organi
zagotavljali še naprej), ponovno bo omogočena prisotnost javnosti na ustnih
obravnavah in pregledovanje dokumentov v prostorih organov. Vročanje bo potekalo
po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, prenehala pa bo tudi možnost
podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi
COVID-19 (o podaljšanju rokov za opravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi
pravil Zakona o splošnem upravnem postopku).
Materialna pomoč Slovaški ob povečanem migracijskem toku
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odločitev, da se Slovaški republiki
preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite pošlje materialno pomoč v obliki

spalnih vreč, odej, dizelskih generatorjev in zaščitnih mask. Ocenjena vrednost pomoči
znaša 377.275 evrov. Vrednot stroškov prevoza je ocenjena na 2.500 evrov.
Pristojni organ Slovaške republike je zaprosil za mednarodno pomoč preko
mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva
(ERCC), zaradi povečanega migracijskega toka na meji z Ukrajino.
Za realizacijo sklepa je Vlada Republike Slovenije zadolžila Ministrstvo za obrambo,
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
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