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19. DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 9. 4. 2020 – Vlada RS je na svoji 19. dopisni seji izdala Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja, Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o 
dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Vlada RS je sprejela stališče do 
Predloga uredbe o spremembi Uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev 
izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv 
na izbruh COVID-19 ter stališče glede Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu Svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki in 
Evroskupini - Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa Covid-19. Vlada je tudi 
sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega 
opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih 
policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje nalog policije do 31. decembra 
2020.  
 
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja 
Sprememba t.i. poplavne uredbe je bila potrebna zaradi uskladitve z okoljskimi predpisi. 
Poplavna uredba je bila izdana že leta 2008, ko predpisi s področja varstva okolja še niso 
predvideli možnosti izvedbe predhodnega postopka pod zakonsko določenimi pogoji. 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1F) je namreč uvedel tako imenovani predhodni postopek za 
posege, kjer sploh lahko pričakujemo pomembne vplive na okolje. Gre za posege, pri 
katerih je na splošni in abstraktni ravni zaradi značilnosti nameravanega posega ali 
njegove lokacije  mogoče pričakovati pomembnejše vplive, v predhodnem postopku pa se 
ugotovi, ali je za posamezni predvideni poseg res mogoče pričakovati pomembnejše vplive 
in je zato treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje.  
 
Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom 
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji se drugi odstavek 2.a člena spremeni tako, da se glasi: »(2) V 
prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega 
časa opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši 
od 65 let, lahko opravijo nakup samo v tem času.  Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje 
svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.«. 
 
To pomeni, da lahko v prodajalnah z živili nakup v času od 8.00 do 10.00 in zadnjo uro 
pred zaprtjem prodajalne opravijo izključno ranljive skupine, kamor spadajo nosečnice, 
invalidi in starejši od 65 let.  
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Odlok tudi določa, da potrošniki, starejši od 65 let,  izkazujejo svojo starost z osebno 
izkaznico oz. drugo javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Odlok je začel 
veljati 10. aprila 2020. 
 
Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
Z dopolnitvijo odloka se ponovno uvaja izvajanje elektivne (nenujne) ambulantne 
specialistične dejavnosti (ambulantna specialistka, ambulantna diagnostika), rehabilitacije 
in drugih nenujnih oblik zdravljenja. Vendar le za paciente, ki imajo negativno 
epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev 
ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja. Odlok bo 
začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
 
Podrobnejša navodila za sprejem in obravnavo teh pacientov je pripravila strokovna 
svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje. V navodilih so opredeljeni preventivni in 
drugi ukrepi, ki pri obravnavi pacientov zagotavljajo pogoje za njihovo varno obravnavo in 
učinkovito preprečevanje  širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Poleg tega pa tudi, kako 
preveriti negativno epidemiološko anamnezo in morebitno prisotnost znakov za okužbo 
dihal pri teh pacientih. Nenujne zdravstvene storitve lahko izvajajo izvajalci zdravstvene 
dejavnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave – to vključuje zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in 
tehničnih pogojev. 
 
Za ponovno in postopno uvajanje zagotavljanja nenujnih oblik zdravljenja so se na 
Ministrstvu za zdravje odločili, da se razbremeni izvajalce zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni, zagotovi pretočnost bolnikov iz primarnega na sekundarni nivo in čimprej 
zagotovimo zdravstveno obravnavo tudi drugim pacientom, če bi opustitev zdravstvenih 
storitev lahko vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta. Poleg tega pa se s 
spremembo odloka poskuša zmanjšati tudi učinek sprejetih ukrepov na podaljševanje 
čakalnih dob. 
 
Stališče Republike Slovenije do glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in 
Sveta o spremembah Uredbe o splošnih določbah št. 1303/2013 in Uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj št. 1301/2013, ki omogočajo izredno 
prožnost pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za odziv na 
izbruh COVID-19 
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Slovenija pozdravlja predlog uredbe. Predlog uredbe, ki je del drugega svežnja ukrepov 
Evropske komisije za odziv na izbruh COVID-19, omogoča prerazporeditev dodeljenih 
sredstev za leto 2020 med skladi in regijami. Odpravlja zahtevo po tematski 
osredotočenosti, uvaja možnost sto odstotnega sofinanciranja projektov in zmanjšuje 
določena administrativa bremena. Dodatna prožnost je predvidena tudi na področju 
izvajanja finančnih instrumentov. 
 
Stališče Slovenije glede sporočila Evropske komisije o usklajenem gospodarskem 
odzivu na epidemijo 
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče Slovenije glede Sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu Svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropski 
investicijski banki in Evroskupini - Usklajen gospodarski odziv na izbruh virusa Covid-19. 
Slovenija sporočilo podpira. 
 
Sporočilo Komisije predstavlja takojšen odziv za ublažitev gospodarskega vpliva Covid-19 
in zajema ukrepe na štirih področjih, do katerih se je Slovenija podrobneje opredelila. Med 
drugim pozdravljamo prizadevanja Komisije za evropsko usklajene in solidarne ukrepe ter 
rešitve za učinkovito obvladovanje izrednih razmer na področju javnega zdravja 
državljanov v EU. Menimo, da le z zagotavljanjem solidarnosti na enotnem trgu v smislu 
koordiniranih dobav medicinske opreme, koordiniranih čezmejnih transportnih rešitev za 
pretok nujnega tovora in nujnih gibanj EU državljanov preko meja držav članic lahko 
zagotovimo učinkovite rešitve tako na področju zagotavljanja javnega zdravja državljanov 
EU, nujne prehranske oskrbe državljanov EU kot tudi pomoči vsem gospodarskim 
sektorjem EU, ki so zaradi virusne krize najbolj prizadeti.  
 
Pozdravljamo tudi pripravljenost Evropske investicijske banke, da z različnimi 
spremembami dosedanjih pogodb, instrumentov ter preusmeritvijo obstoječih sredstev 
pripomore k pomoči najranljivejšim podjetjem zaradi situacije z izbruhom Covid-19. 
Pozdravljamo tudi zagotovitev prožnosti pri uporabi Evropskega socialnega sklada za 
spopadanje s posledicami trenutne krize. 
 
Slovenija načrtuje uporabo sredstev evropskih investicijskih in strukturnih skladov, 
Solidarnostnega sklada in Sklada za prilagoditev globalizaciji tako za nove ukrepe v odziv 
na Covid-19 na področju zdravstva, podjetništva in sociale, kot za preoblikovanje nekaterih 
obstoječih ukrepov na omenjenih področjih v odziv na Covid-19 iz sredstev evropske 
kohezijske politike, pri čemer pa v skladu s kriznimi razmerami pričakuje ustrezno 
prilagoditev pravil tudi na evropski ravni (na primer javno naročanje, državne pomoči, 
zagotavljanje višjih predplačil oziroma likvidnostnih sredstev, prilagoditev namenov 
porabe, podaljšanje obdobja upravičenosti), ki bodo poleg celovitega omogočili tudi hitro in 
učinkovito ukrepanje. 
 
Slovenija podpira tudi, da se v celoti uporabi prožnost, ki jo omogoča fiskalni okvir EU, da 
bi države članice lažje obvladale izbruh Covid-19 in njegove posledice. S tem se bodo 
neposredni ukrepi za obvladovanje izrednega dogodka ocenjevali kot enkratni in se zato 
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pri preverjanju spoštovanja pravil Pakta za stabilnost in rast ne bodo upoštevali. 
Podpiramo tudi aktivacijo splošne odstopne klavzule, ki omogoča začasen odstop od pravil 
Pakta za stabilnost in rast, saj ocenjujemo, da je za spopadanje z ekonomskimi 
posledicami pandemije koronavirusa potreben odločen odziv.  
 
Vpoklic pomožnih policistov do 31. decembra 2020 
Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je 
zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila 
aktivnih policistov, vpokliče pomožne policiste za opravljanje nalog policije do 31. 
decembra 2020.  
 
Policija opozarja na nadaljevanje rasti števila nezakonitih prestopov zunanje schengenske 
meje, pri tem pa je kadrovska zasedenost slovenske policije povprečno 70-odstotna in 
policiji tako primanjkujejo tudi policisti za varovanje državne meje. Poleg tega so v 
letošnjem letu napovedane številne množične prireditve na cesti, ki zahtevajo veliko število 
prometnih policistov za varovanje in urejanje prometa, policisti prometniki pa sodelujejo 
tudi pri zaporah in omejitvah cestnega prometa zaradi aktivnosti, povezanih z epidemijo 
COVID-19. Letos je policija opravila tudi več nalog varovanja, kar je zahtevalo sodelovanje 
večjega števila policistov. Zaradi epidemije COVID-19 policisti preverjajo tudi spoštovanje 
sprejetih ukrepov, pričakovati pa je mogoče, da bi zaradi epidemije prišlo do izpada 
večjega števila aktivnih policistov, ki bi jih nadomestili s pomožnimi policisti.  
 
Zaradi navedenih razlogov je bila večina pomožnih policistov že vključena v pomoč pri 
varovanju državne meje in pri nadomeščanju rednih policistov, ki so opravljali zavarovanje 
zahtevnejših dogodkov. Obvladovanje varnostnih izzivov se bo v nadaljevanju leta 
stopnjevalo, zato je utemeljeno pričakovati tudi povečan obseg nalog na različnih področjih 
dela policije.  
 

* * * 


