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119. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 5. 11. 2020 – Vlada RS se je na svoji 119. dopisni seji seznanila s 
poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom 
SARS-CoV-2, izdala Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji 
meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, Odlok o 
spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, spremembo 
Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti in spremembe Odloka 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji. Vlada RS je tudi podaljšala ukrepe in omejitve odlokov o 
zbiranju ljudi v zavodih vzgoje in izobraževanja in o namestitvi razpršilnikov v 
večstanovanjskih stavbah, odločila o uporabi blaga iz državnih blagovnih rezerv in 
o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS pa je 
na današnji dopisni seji izdala tudi Uredbo o izvajanju norveškega finančnega 
mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v 
Sloveniji v obdobju 2014–2021 ter sprejela Program za otroke 2020-2025 in Program 
odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019. 
Sprejeta pa je bila tudi druga sprememba Programa financiranja proračuna 
Republike Slovenije za leto 2020. 
 
Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-
CoV-2 
Na seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal Vladi  o opravljenih nadzorih. V tednu od 
26. 10. 2020 do 1. 11. 2020 je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  
inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19 2.169, 
izrečenih je bilo 83 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 37.200 evrov.  
 
Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije  
V definiciji ožjih družinskih članov je nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok, 
dodani so še člani istega gospodinjstva. Tako lahko izjeme iz 10., 13. in 14. točke prvega 
odstavka 10. člena veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega 
gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. 
 
Po tem odloku se za ožjega družinskega člana tako štejejo zakonec, zunajzakonski 
partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in 
partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, otrok. 
 
Za člane istega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo 
prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za 
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zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje 
otrok ipd.). 
 
Spremembe na seznamih držav 
Na zelenem seznamu so le tretje države, na novo so dodane Japonska, Južna Koreja, 
Ruanda, Singapur in Tajska. Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na 
zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in 
karantene. 
 
Na seznam rdečih držav so na novo dodane na primer Andora, celotna Avstrija, 
Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Madžarska, Španija, Vatikan, San Marino, Italija (brez 
administrativne enote Kalabrija) in Srbija. 
 
Osebo, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem seznamu ali 
prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti 
v karanteno za deset dni. 
 
Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid 
testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v 
državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali 
posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na 
seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Določenih 
pa je tudi 17 izjem, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega 
testa.  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Andora 
2. Avstrija 
3. Belgija 
4. Bolgarija 
5. Ciper 
6. Hrvaška 
7. Češka 
8. Danska  

• administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta (Hovedstaden) 

• administrativna enota Nordjylland 
9. Finska 

• administrativna enota Österbotten 
10. Francija 

• vse administrativne enote celinske Francije 

• francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana 

• francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe 

• francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin 

https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73
https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73


 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

• francosko čezmorsko ozemlje La Réunion 

• francosko čezmorsko ozemlje Martinique 
11. Grčija 

• administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija) 
12. Islandija 
13. Italija : 

• vse administrativne enote, razen administrativne enote Calabria  
14. Latvija: 

• administrativna enota Latgale  

• administrativna enota Riga  

• administrativna enota Vidzeme 
15. Litva 

• administrativna enota Kaunas 

• administrativna enota Klaipéda 

• administrativna enota Marijanpolé 

• administrativna enota Šiaulių 

• administrativna enota Telšiai 

• administrativna enota Vilnius 
16. Madžarska 
17. Monako 
18. Irska  

• administrativna enota Dublin 

• administrativna enota regija Border  

• administrativna enota regija Midlands  

• administrativna enota regija Mid-East  

• administrativna enota regija Mid-West  

• administrativna enota regija South-West 

• administrativna enota regija West 
19. Luksemburg 
20. Malta 
21. Nizozemska 
22. Poljska: 

• administrativna enota Kujawsko-pomorskie 

• administrativna enota Małopolskie 

• administrativna enota Podlaski 

• administrativna enota Pomorskie 

• administrativna enota Świętokrzyskie 
23. Portugalska: 

• administrativna enota Centro 

• administrativna enota Lizbona (Lisboa) 

• administrativna enota Norte 
24. Romunija 
25. San Marino 
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26. Slovaška 
27. Vatikan  
28. Španija 
29. Švedska 

• administrativna enota Dalarna 

• administrativna enota Jämtland 

• administrativna enota Halland 

• administrativna enota Jönköping 

• administrativna enota Kronoberg 

• administrativna enota Örebro 

• administrativna enota Östergötland 

• administrativna enota Skåne 

• administrativna enota Stockholm 

• administrativna enota Uppsala 

• administrativna enota Västmanland 

• administrativna enota Västra Götaland 
30. Švica  
31. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske  

• vse administrativne enote, razen čezmorskih ozemelj, ki niso izrecno naštete v 
prilogi 

• britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar 
 
Tretje države: 
1. Afganistan 
2. Albanija 
3. Alžirija 
4. Angola 
5. Argentina 
6. Armenija 
7. Azerbajdžan 
8. Bahami 
9. Bahrajn 
10. Bangladeš 
11. Belize 
12. Belorusija 
13. Benin 
14. Bolivija 
15. Bosna in Hercegovina 
16. Brazilija 
17. Burkina Faso 
18. Burundi 
19. Butan 
20. Čad 
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21. Čile 
22. Črna gora 
23. Demokratična republika Kongo 
24. Dominikanska republika 
25. Egipt 
26. Ekvador 
27. Ekvatorialna Gvineja 
28. Eritreja 
29. Esvatini 
30. Etiopija 
31. Filipini 
32. Gabon 
33. Gambija 
34. Gana 
35. Gruzija 
36. Gvajana 
37. Gvatemala 
38. Gvineja 
39. Gvineja Bissau 
40. Haiti 
41. Honduras 
42. Indija 
43. Indonezija 
44. Irak 
45. Iran 
46. Izrael 
47. Jamajka 
48. Jemen 
49. Jordanija 
50. Južna Afrika 
51. Južni Sudan 
52. Kamerun 
53. Katar 
54. Kazahstan 
55. Kenija 
56. Kirgizija 
57. Kolumbija 
58. Komori 
59. Kosovo 
60. Kostarika 
61. Kuvajt 
62. Lesoto 
63. Libanon 
64. Liberija 
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65. Libija 
66. Madagaskar 
67. Malavi 
68. Maldivi 
69. Mali 
70. Maroko 
71. Mavretanija 
72. Mehika 
73. Moldavija 
74. Mongolija 
75. Mozambik 
76. Nepal 
77. Niger 
78. Nigerija 
79. Nikaragva 
80. Oman 
81. Pakistan 
82. Panama 
83. Papua Nova Gvineja 
84. Paragvaj 
85. Peru 
86. Republika Kongo 
87. Rusija  
88. Salvador 
89. Sao Tome in Principe 
90. Saudova Arabija 
91. Senegal 
92. Severna Koreja 
93. Severna Makedonija 
94. Sierra Leone 
95. Sirija 
96. Slonokoščena obala 
97. Somalija 
98. Srbija 
99. Srednjeafriška republika 
100. Surinam 
101. Tadžikistan 
102. Tanzanija 
103. Togo 
104. Trinidad in Tobago 
105. Tunizija 
106. Turčija 
107. Turkmenistan 
108. Ukrajina 
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109. Uzbekistan 
110. Venezuela 
111. Vzhodni Timor 
112. Zambija 
113. Združene države Amerike 
114. Združeni arabski emirati 
115. Zelenortski otoki 
116. Zimbabve 
 
Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu 
držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), se šteje, da je na oranžnem 
seznamu držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (vse države sveta, ki niso 
uvrščene ne na rdečega ne na zelenega). Oseba, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz 
države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene. 
 
Odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  
Z odlokom se izjema v 1. členu (izjema pri omejitvi gibanja med 21. in 6. uro) in 4. členu 
(izjema za prehajanje med občinami) spremeni tako, da je bolj jasno zapisano, da velja za 
prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog. 
 
Z odlokom se spremeni definicija ožjih družinskih članov v 4. členu, pri čemer je 
nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok. Prav tako lahko izjeme uveljavljajo 
ožji družinski člani in člani skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj.  
 
Po tem odloku se za ožjega družinskega člana tako štejejo zakonec, zunajzakonski 
partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in 
partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, otrok. 
 
Za člane istega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo 
prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za 
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje 
otrok ipd.). 
 
S spremembo odloka izjava ni več potrebna za uveljavljanje izjeme za prihod na delo, 
odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ter odpravljanje neposredne nevarnosti za 
zdravje, življenje in premoženje. Posameznik pa mora s seboj še vedno imeti dokazilo, 
npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen 
oziroma kje bo izvajal delovne naloge. 
 
Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob bodo odslej poleg policije in 
pristojnih inšpektoratov, kot določa drugi odstavek 17. člena Zakona o začasnih ukrepih 
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za omilitev in odpravo posledic COVID-19, pristojna tudi občinska redarstva, če pri 
izvajanju svojih izvirnih pristojnosti ugotovijo kršitve ukrepov iz 2. in 3. točke prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih.  
 
Tako lahko občinski redar:  

• prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih 
območjih,  

• prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, 
dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni.  

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti 
S spremembo se pri izvajanju tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, 
regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja športne panoge širi še na 
vaterpolo in futsal-mali nogomet. 
 
V individualnih športnih panogah pa odlok določa, da je dovoljeno izvajanje državnih 
prvenstev za člane in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter 
svetovni pokal. 
 
Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji 
V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 
24. 10. 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem tega 
odloka dopolnijo še sledeče: 

• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,  

• specializirane otroške trgovine, 

• specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, 

• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo, 

• storitve pedikure ter 

• storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.  
 
Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno 
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.  
 
Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v 
celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih 
metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za 
stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma 
odgovorna oseba posamezne trgovine. 
 
Ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom je dovoljena le pod pogojem, da se 
zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, redno 
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prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ter razkuževanje rok za stranko pred vstopom in 
ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom. 
 
Pri opravljanju dejavnosti se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, 
pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so 
objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da 
zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil. 
 
Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost 
omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati 
opravljanje dejavnosti. 
 
Podaljšani ukrepi in omejitve odlokov o zbiranju ljudi v zavodih vzgoje in 
izobraževanja in o namestitvi razpršilnikov v večstanovanjskih stavbah 
Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti 
ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da 
se: 

• za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in 

• za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o obvezni 
namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. 

 
Uporaba blaga iz državnih blagovnih rezerv 
Vlada je odločila, da se na podlagi podane potrebe Ministrstva za zdravje in zaradi 
ugotovljenih motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme, za potrebe 
obvladovanja epidemije koronavirusa ter za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, iz 
državnih blagovnih rezerv uporabijo določena sredstva za osebno in kolektivno zaščito, kot 
so zaščitne maske, plašči, rokavice idr. 
 
Izvedbo sklepa zagotovi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, v sodelovanju z 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zdravje. Prevzemnik 
blaga je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, državni logistični center v 
Ljubljani (Roje). Vlada nalaga Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, da blago 
nadomesti v čim krajšem možnem času, sredstva pa se zagotovijo iz proračunske 
postavke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Vlada o prerazporeditvah pravic porabe 
Vlada je odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu v 
skupni višini 13,8 milijona evrov. Med drugim se Ministrstvu za zdravje za pokritje 
obveznosti po 76. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
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epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije v 
višini približno 5,13 milijona evrov. Na podlagi tega člena se ureja povračilo izpada 
opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz 
državnega proračuna. 
 
Ministrstvu za zdravje se sredstva splošne proračunske rezervacije razporejajo tudi za 
prispevek v evropski Instrument za nujno pomoč, in sicer v višini okoli 2,58 milijona evrov. 
Omenjeni instrument je namenjen financiranju predčasnega nakupa določenih obetavnih 
cepiv proti COVID-19 v okviru postopka javnega naročanja, s čimer se za države članice 
rezervira potrebna količina cepiv, ta sredstva za predčasni nakup pa so namenjena 
pospešitvi razvoja in raziskav.  
 
Poleg tega se Ministrstvu za zdravje sredstva splošne proračunske rezervacije razporejajo 
tudi za pokritje obveznosti po 56. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), 
in sicer v skupni višini 424.287,70 evra. Omenjeni člen določa, da se zavarovancem iz 28. 
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki imajo na dan 
uveljavitve zakona pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi 
bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca (nadomestilo OZZ) ali pravico 
do nadomestila OZZ pridobijo po uveljavitvi zakona, nadomestilo OZZ krije iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
 
Ministrstvu za okolje in prostor pa se razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije 
v višini štirih milijonov evrov. Na podlagi 100. a člena ZIUZEOP imajo izvajalci javne 
službe zbiranja komunalne odpadne embalaže možnost, da odpadno embalažo, ki je niso 
prevzele družbe za ravnanje s to embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem 
obdelave. Stroške ravnanja z odpadno embalažo bo prevzela država.  
 
Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma  
Uredba podrobneje ureja izvajanje norveškega finančnega mehanizma in finančnega 
mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Sloveniji. Določa programe, 
udeležence, njihove naloge in finančni vidik izvajanja. Uredba opredeljuje izvajanje šestih 
programov, in sicer: Izobraževanje – krepitev človeških virov s shemo majhnih donacij; 
Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; Sklad za bilateralne odnose; Sklad 
za civilno družbo; Socialni dialog – dostojno delo in Tehnično pomoč za podporo izvajanju 
programov. 
 
Sredstva za izvajanje finančnih mehanizmov, ki jih zagotavljajo države donatorice 
Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn in Islandija, bo mogoče koristiti do 30. 4. 2024. 
 
Program za otroke 2020-2025 
Program za otroke 2020-2025 (v nadaljevanju: Program) je samostojen strateški 
dokument, katerega namen in cilj je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju otrokovih 
pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. S tem dokumentom si 
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bo država prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake 
možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in 
sodelovanja otrok. Program je usklajen s temeljnimi mednarodnimi dokumenti kot tudi z 
razvojnimi dokumenti države, ki zadevajo otroke.  
 
Pri pripravi Programa so pristojni izhajali iz ključnega dokumenta na področju otrokovih 
pravic, in sicer iz Konvencije o otrokovih pravicah, kot tudi Strategije Sveta Evrope o 
otrokovih pravicah 2016-2021, upoštevaje specifične vidike potreb in kakovosti življenja 
otrok v Republiki Sloveniji. Namen Programa je določiti ključne cilje in ukrepe na 
prednostnih področjih otrokovih pravic v obdobju od 2020 do 2025, s katerimi bodo ključni 
deležniki zagotovili čim višjo kakovost življenja in celovitega (celostnega) razvoja za vse 
otroke. Za dosego tega najpomembnejšega cilja so potrebni konkretni ukrepi in 
spremembe na, za otroke, ključnih področjih, kar je možno doseči le s trajnim 
medresorskim sodelovanjem.  
 
Program zaobjema prednostna področja, znotraj katerih se bodo izvajale aktivnosti za 
povečanje kakovosti življenja otrok in za vzpostavitev varovalnih dejavnikov za otroke iz 
socialno in ekonomsko šibkih okolij, za najbolj ranljive otroke ter varovalnih dejavnikov na 
področjih, ki jih zahteva sodobni čas s svojimi izzivi, kot je na primer digitalno okolje. 
Natančna opredelitev ukrepov in kazalnikov bo naslovljena v akcijskih načrtih. 
 
Program zajema naslednje temeljne cilje: 

• dvig kakovosti življenja vseh otrok v RS,  

• izboljšanje socialno-ekonomskega položaja otrok, 

• zagotavljanje varstva in zaščite otrok kot najbolj ranljivih članov družbe,  

• ustvarjanje spodbudnega okolja za optimalen razvoj potenciala otrok in njihove 
ustvarjalnosti, za razvoj njihove jezikovne in kulturne identitete ter pozitivne 
samopodobe, vzpostavitev sistemskega pristopa za posebno varstvo in zaščito 
otrok, na področjih, ki v sodobnem času predstavljajo polja tveganja,  

• na sistemski ravni zagotoviti participacijo otrok v postopkih, ki vplivajo na njihov 
položaj in kakovost življenja, 

• zagotavljanje kakovostnega in široko dostopnega zdravstvenega varstva otrok, 

• kakovostno in dostopno varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok, 

• zagotavljanje dostopnosti do kulture in kulturno-umetnostne vzgoje, 

• zagotavljanje razvoja bralne pismenosti in bralne kulture, digitalne, medijske in 
drugih pismenosti otrok,  

• zagotavljanje sistematičnega spremljanja izvajanja opredeljenih ukrepov. 
 
Deležniki bodo ukrepe iz Programa vključili v svoje strateške razvojne dokumente in zanje 
zagotovili proračunska sredstva. Višine predvidenih potrebnih sredstev ni mogoče 
natančno opredeliti, vsekakor pa se bodo črpala iz različnih virov, od državnega 
proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ter evropskih sredstev. Opredeljeni cilji in ukrepi 
Programa so del družinske politike in se bodo izvajali v okviru načrtovanih politik 
resornega ministrstva. V določenem obsegu bodo ti cilji in ukrepi zadevali tudi druga 
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področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade RS, lokalnih skupnosti in 
drugih deležnikov in bodo tako (ob uresničevanju) pomembno prispevali k izboljšanju 
blaginje otrok in zagotavljanju njihovih pravic. 
 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 
2019 
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019, v 
skupni višini 10.700.000,00 evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so 
potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev 
čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi 
ne bi izvajali. 
 
V letu 2020 je  za odpravo posledic predvideno 2.300.000 evrov. Letos bo obnova 
potekala na najbolj prioritetnih objektih in sicer na področju vodne infrastrukture na 
zagotavljanju pretočnosti poškodovanih vodotokov in nujna sanacija brežin zaradi zajed, 
na področju lokalne cestne infrastrukture izvedba nujnih ukrepov pri sanaciji zemeljskih 
plazov. V prihodnjih letih sledi tudi obnova poškodovanih stavb in poškodovanih kulturnih 
spomenikov. 
 
Ugotovljeno je bilo namreč, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 22,4 
milijona evrov na podlagi končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
poplav med 14. in 20. novembrom 2019 in posledic visokega plimovanja morja med 12. in 
14. novembrom 2019 in tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi 
posledic naravnih nesreč.  
 
Druga sprememba programa financiranja letošnjega državnega proračuna 
Ta sledi rebalansu letošnjega državnega proračuna, ki na novo opredeljuje višino 
skupnega potrebnega financiranja proračuna v letošnjem letu. 
 
V spremenjenem programu financiranja smo ob upoštevanju rebalansa določili nov obseg 
zadolžitve za financiranje izvrševanja letošnjega državnega proračuna ter novo oceno 
višine in strukture dolga po izvedbi načrtovanega zadolževanja.  
 
Predvideno financiranje za izvrševanje državnega proračuna se tako z 1.583.178.645,66 
evra zvišuje na 7.283.861.435,00 evra, ocena stanja dolga državnega proračuna za konec 
leta 2020 pa znaša 34.085.061.768,58 evra. 
 

* * *  
 


