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39. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 12. 11. 2020 - Vlada je na 39. redni seji sprejela spremembe Odloka o 
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s 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 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Sklep o 
podaljšanju odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 in se 
seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z 
nadzorom SARS-CoV-2 ter Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja 
SARS-CoV-2. Vlada RS je izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki 
Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini 
Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ter sprejela Sklep o določitvi cene za osnove 
vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021. Vlada RS se 
je seznanila s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal 
majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021 ter sprejela Poročilo o izvajanju 
evropske kohezijske politike 2014–2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče 
do mnenja Državnega sveta glede predloga Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah 
Zakona o šolski prehrani. 
 
Spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
S spremembo se doda izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za 
zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter 
za organe političnih strank. 
 
Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in 
praznovanja. O  izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa 
odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
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 
S 16. novembrom vstop brez karantene ne bo več mogoč za lastnike nepremičnin v 
sosednji državi, izjema za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani mogoča le v drugi 
državi članici EU ali schengna, nekaj sprememb je tudi na rdečem seznamu.  
 
Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od 
držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo 
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oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant 
(točka 1), se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.  
 
Spremeni se izjema v točki 10, in sicer bo po novem ta veljala le za nujne poslovne 
razloge, časovna omejitev pa se skrajša na 12 ur (prej 48 ur). 
 
Izjema v točki 16, ki bo po novem točka 14, velja za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih 
razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici 
Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu 
meje. 
 
V odloku se črtata izjemi za vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno za 
prihod iz države ali administrativne enote na rdečem seznamu. Izjeme brez omejitev in 
napotitve v karanteno tako ne bodo več veljale za:  

• državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine 
ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma 
najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali 
parcele v avtokampu v sosednji državi (točka 14),  

• osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov (točka 15).  
 
Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu 
v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži 
negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan 
po napotitvi v karanteno na domu. 
 
Rdeči seznam 
Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, 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 za prisotnost SARS-
CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.  
 
Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. 
Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi 
brez omejitev in brez karantene. 
 
Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Andora 
2. Avstrija 
3. Belgija 
4. Bolgarija 
5. Ciper 
6. Estonija (samo posamezne administrativne enote): 
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- administrativna enota Ida-Viru 
7. Hrvaška 
8. Češka  
9. Danska (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen Ferskih otokov in Grenlandije 
10. Finska (samo posamezne administrativne enote): 

- administrativna enota Österbotten 
11. Francija  

- vse administrativne enote celinske Francije 
- francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana 
- francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe 
- francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin 
- francosko čezmorsko ozemlje La Réunion 
- francosko čezmorsko ozemlje Martinique 

12. Grčija (samo posamezne administrativne enote): 
- administrativna enota Dhitikí Makedhonía (Zahodna Makedonija) 

- administrativna enota Attikís (Atika) 
- administrativna enota Kentrikí Makedhonía (Osrednja Makedonija) 
- administrativna enota Anatolikí Makedhonía ke Thráki (Vzhodna Makedonija in 

Trakija) 
- administrativna enota Ípiros (Epir) 
- administrativna enota Thessalía (Tesalija) 

13. Islandija 
14. Italija 
15. Latvija (samo posamezne administrativne enote): 

- administrativna enota Latgale  
- administrativna enota Riga  

- administrativna enota Pierīga 
- administrativna enota Vidzeme 

16. Litva (samo posamezne administrativne enote): 
- vse administrativne enote, razen administrativne enote Utena 

17. Madžarska 
18. Monako 
19. Irska 
20. Lihtenštajn 
21. Luksemburg 
22. Malta 
23. Nizozemska 
24. Norveška (samo posamezne administrativne enote): 

- administrativna enota Oslo 
25. Poljska 
26. Portugalska (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen avtonomnih regij Azori in Madeira 
27. Romunija 
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28. San Marino 
29. Slovaška  
30. Vatikan 
31. Španija (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen administrativne enote Islas Canarias 
32. Švedska (samo posamezne administrativne enote): 

- vse administrativne enote, razen administrativne enote Västernorrland 
33. Švica 
34. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne 

administrativne enote): 
- vse administrativne enote, razen čezmorskih ozemelj, ki niso izrecno naštete v tej 

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 
21. Čile 
22. Črna gora 
23. Demokratična republika Kongo 
24. Dominikanska republika 
25. Egipt 
26. Ekvador 
27. Ekvatorialna Gvineja 
28. Eritreja 
29. Esvatini 
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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 
65. Libija 
66. Madagaskar 
67. Malavi 
68. Maldivi 
69. Mali 
70. Maroko 
71. Mavretanija 
72. Mehika 
73. Moldavija 
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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 
109. Uzbekistan 
110. Venezuela 
111. Vzhodni Timor 
112. Zambija 
113. Združene države Amerike 
114. Združeni arabski emirati 
115. Zelenortski otoki 
116. Zimbabve 
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Odlok začne veljati 16. novembra 2020. 
 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji 
Z odlokom, ki začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 uri, se dovoljuje nekatere izjeme, 
ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za 
zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer: 

• prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, 
vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje 
prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah, 

• lekarne, 

• prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 

• tržnice, 

• kmetijske prodajalne, 

• bencinske servise, 

• banke in zavarovalniške storitve, 

• pošto, 

• dostavne službe, 

• servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih 
vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske 
delavnice, delavnice za popravilo koles), 

• dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske 
storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten 
izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje 
dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna 
naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti, 

• gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je 
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,  

• trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, 

• osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni 
stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na 
javnih površinah, 

• druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. 
 
Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na 
daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v 
primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene 
oziroma varovance. 
 
Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot 
izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi obvladovanja epidemije 
COVID-19. 
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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, ali na 
eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico. 
 
Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko 
v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih 
metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod 
za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma 
odgovorna oseba posamezne trgovine. 
 
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se 
zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila 
ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako 
mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in 
zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. 
Odgovornost delodajalcev pa 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. 
 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob 
upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe 
spremeni oziroma odpravi. 
 
Sklep o podaljšanju odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19  
Vlada Republike Slovenije 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 
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2. 

 
Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-
CoV-2 
V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih 
organov, določenih v PKP5, v zvezi z obvladovanjem COVID-19 2.459, izrečenih je bilo 95 
prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 53.200 EUR, 163 opozoril  in 61 upravnih ukrepov. 
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Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 
Policija je od 20. 3. 2020 do 2. 11. 2020 je policija prejela 3543 prijav o kršitvah vseh 
odlokov, Zdravstvenemu inšpektoratu pa je skupno podala 7788 predlogov zaradi  kršenja 
odlokov, obravnava pa tudi tri kazniva dejanja po 177. členu Kazenskega zakonika. 
Policija je izrekla 8646 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 1479 prekrškovnih 
postopkov po ZNB (PKP5). 
 
Policija od torka, 3. 11. 2020 do vključno ponedeljka, 9. 11. 2020 izdala skupaj 1.500 
potrdil o napotitvi v karanteno na domu (od 27. 10. 2020 do 2. 11. 2020 pa 1643), od tega 
1227 za polnoletne in 273 za mladoletne osebe. Od 3 do 9. 11. 2020 je bilo: 

• obravnavanih 135 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo, v primerljivem 
tednu lanskega leta je bilo obravnavanih 255 oseb (od 1. 1. 2020 do 9. 11. 2020 je 
bilo obravnavanih 13.370 oseb, v letu 2019 v istem časovnem obdobju 14.702 
oseb), 

• na Hrvaško je bilo vrnjenih 111 oseb, (od 1. 1. 2020 do 9. 11. 2020 je bilo vrnjenih 
9.287 oseb, od tega 9.227 na Hrvaško, v letu 2019 je bilo v enakem obdobju tujim 
varnostnim organom vrnjenih 10.170 oseb, od tega v Republiko Hrvaško 10.059). 

 
V letu 2020 je policija do 9. 11. 2020 obravnavala 191 primerov, v katerih je bilo prijetih 
272 tihotapcev ljudi (236 tujcev ter 36 slovenskih državljanov) s 1.992 nezakonitimi 
migranti. Zoper 215 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor. 
 
Policija sproti spremlja aktivnosti na terenu tudi v zvezi s prijavljenimi, predvsem pa 
neprijavljenimi javnimi shodi (teh je bilo več kot 90 odstotkov). Na neprijavljenih javnih 
shodih je po Zakonu o javnih zbiranjih za red odgovorna policija, ki ukrepe za 
zagotavljanje reda opredeli sama, upoštevajoč načelo taktičnega preudarka in načela 
sorazmernosti. 
 
Uredbo o seznamu funkcij v Republiki Sloveniji, ki štejejo za vidni javni položaj 
Pri izvajanju ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 
morajo zavezanci izvajati posebne ukrepe, kadar poslujejo s politično izpostavljenimi 
osebami.  
 
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma politično izpostavljeno 
osebo opredeljuje kot vsako fizično osebo, ki je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem 
položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi 
sodelavci.   
 
Pojem vidnega javnega položaja se lahko v posamezni državi in posameznih pravnih in 
gospodarskih sistemih razlikuje glede na velikost in značilnosti posameznih sistemov.  
 
Evropska komisija bo na podlagi seznamov funkcij, ki se štejejo kot vidni javni položaj v 
posamezni državi članici, sestavila enoten seznam vseh pomembnih javnih funkcij. 
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Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane  
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o vodah  in določa vodovarstvena območja za 
varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. V uredbi je 
obravnavanih 83 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtine), ki so že vključeni v sistem javne 
oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane oziroma so 
javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v prihodnje. Nekatera vodovarstvena območja se v 
celoti nahajajo na območju občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, nekatera pa deloma 
posegajo tudi na območja občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Železniki ali 
Mestne občine Kranj.  
 
Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z 
najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I) se 
varuje dovolj široko območje okoli zajetij, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje za 
onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih 
vodovarstvenih območjih (VVO II) se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne 
vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s 
tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi 
razpadejo. Širše vodovarstveno območje (VVO III) pa predstavlja celotno napajalno 
območje posameznega zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene 
ustreznosti pitne vode. Meje vodovarstvenih območij temeljijo na hidrogeoloških 
karakteristikah vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo in ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je lahko v posamezno 
vodovarstveno območje vključen samo del posamezne parcele. 
 
Uredba določa zaščitne ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z rabo podzemne vode iz 
vodonosnikov, ki se varujejo s to uredbo, in z opravljanjem dejavnosti in ravnanjem na teh 
območjih. Zajetja in pripadajoča notranja območja se nahajajo bolj ali manj izven 
urbaniziranih območij, nekatera pa tudi v zelo naravno neokrnjenih območjih. Zaradi lažje 
preglednosti uredbe, so prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi pripravljeni  splošno, za 
posamezna zajetja oziroma za skupine zajetij, pa so za nekatere novogradnje oziroma 
posege poleg izbranih splošnih pogojev določene še dodatne zahteve, odvisno od 
posameznega notranjega vodovarstvenega območja in vrste novogradnje oziroma 
posega. Zaščitni ukrepi, prepovedi in omejitve so navedeni za novogradnjo zahtevnih, 
manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov.  
 
Uredba določa tudi zahteve v zvezi z ravnanjem na zemljiščih, nanašajo pa se na gnojenje 
in rabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) kmetijskih in nekmetijskih zemljišč. Zaradi 
nevarnosti mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je na kmetijskih zemljiščih na VVO I 
prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih 
gnojil pa so določene količinske omejitve vnosa dušika. V uredbi je določen selektiven 
pristop rabe FFS. Seznam prepovedanih aktivnih snovi, ki so na VVO I prepovedane, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto preveri, objavljen pa bo na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave po sprejetju uredbe. Urejeno je gnojenje in 
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raba FFS na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, in na stavbnih zemljiščih. Določene so 
tudi omejitve in zaščitni ukrepi glede skladiščenja goriv in nevarnih snovi ter zahteve glede 
parkiranja in vožnje čez notranja območja. Urejen je nadzor nad izvajanjem uredbe in 
kazenske določbe. V prehodnih določbah so določena prehodna obdobja, za izvajanje 
nekaterih zahtev vodovarstvenega režima, ki rabijo čas za prilagoditev. 
 
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2021 
Izhodiščna struktura, ki se upošteva pri določanju različnih cen za plačilo vodnega 
povračila izhaja iz Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin.  Glede na 
različne rabe vode se oblikujejo različne cene za plačilo vodnega povračila, pri čemer se 
upošteva oceno stopnje povračila stroškov. Predlagane cene za leto 2021 ob 
nespremenjeni rabi vode glede na leto 2020 predstavljajo enak prihodek. Ocenjena 
vrednost priliva za leto 2021 iz naslova vodnega povračila znaša okoli 31 milijonov evrov.  
 
Namen vodnega povračila je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem 
voda, po načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Vodno povračilo ima naravo okoljske 
dajatve za rabo naravne dobrine in pomeni ekonomski ukrep varstva okolja, ki spodbuja 
učinkovito rabo naravne dobrine tako, da imetnike vodne pravice za posebno rabo vode 
obremenimo s plačilom vodnega povračila tako, da pokrivajo vsaj del stroškov 
obremenjevanja voda.  
 
Program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in 
srednjega obsega za leti 2020 in 2021 
Program ukrepov je ovrednoten na 7,8 milijona evrov. Sredstva so zagotovljena v z 
rednimi proračunskimi sredstvi Ministrstva za okolje in prostor ter  Odlokom o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.  Veliko 
zemeljskih plazov in podorov se  namreč sproža izven dogodkov, ki so v veljavni 
zakonodaji opredeljeni kot naravna nesreča večjega obsega. Tovrstni pojavi  ne morejo biti 
predmet programov odprave posledic naravnih nesreč večjega obsega, skladno z določili 
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in so prepuščeni naravni dinamiki oziroma v 
reševanje lokalni skupnosti. Zato je bila na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) 
oblikovana posebna proračunska postavka Sanacija plazov srednjega in malega obsega, 
in sicer z namenom financiranja sanacij zemeljskih plazov, ki ne morejo biti predmet 
obravnave v okviru programov odprave posledic naravnih nesreč na podlagi Zakona o 
odpravi posledic naravnih nesreč, njihova sanacija pa zahteva finančna sredstva, ki 
presegajo finančno sposobnost prizadete lokalne skupnosti. 
 
Na poziv Ministrstva za okolje in prostor je prispelo 54 predlogov občin za izvedbo nujnih 
ukrepov na 156 evidentiranih pojavih nestabilnosti tal. Po pregledu dokumentacije in 
opredeljenih prioritet je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program nujnih ukrepov 
za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021, s 
katerim se načrtuje sofinanciranje izvedbe nujnih ukrepov na 32 pojavih nestabilnosti tal. 
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Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020  
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca 
septembra 2020 izdanih 563 odločitev o podpori za projekte, programe oziroma javne 
razpise v skupni vrednosti 3,07 milijarde evrov. Od tega je bilo več kot 1,27 milijarde evrov 
dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 936 milijonov evrov kohezijski regiji 
Zahodna Slovenija in 864 milijonov evrov Kohezijskega sklada območju celotne Slovenije. 
 
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca septembra na terenu 
izvajalo za 2,48 milijarde evrov oziroma 81 odstotkov razpoložljivih sredstev projektov in 
programov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo 
upravičencem izplačanih 1,28 milijarde evrov, kar je 42 odstotkov razpoložljivih sredstev 
EU. Slovenija je do konca septembra 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila 
za 1,36 milijarde evrov certificiranih izdatkov.  
 
Vlada ocenjuje, da je izvajanje kohezijske politike v tretjem četrtletju leta 2020 zadovoljivo. 
Poudarja, da epidemija COVID-19 vpliva tudi na dinamiko izvajanja kohezijskih projektov, 
zato bo treba v prihodnjih mesecih napore usmeriti v spodbujanje hitrejšega izvajanja 
projektov, predvidena sredstva za projekte, ki do konca leta 2023 ne bodo izvedljivi, pa 
preusmeriti v druge ukrepe, ki blažijo posledice epidemije COVID-19. 
 
Za naslavljanje trenutnih potreb za soočanje z epidemijo bo Slovenija skladno z 
usmeritvijo Evropske komisije uporabila tudi sredstva evropske kohezijske politike, ki bodo 
usmerjena predvsem v ukrepe na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v zdravstvu in 
ukrepe za podporo podjetjem.  
 
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo zaradi zaključevanja izvajanja 
aktivnosti evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 skladno s 
sklepom vlade od 1. 1. 2021 pripravljala polletna in letna poročila.  
 
Stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga zakona o izvrševanju 
proračunov 
Iz mnenja Državnega sveta izhaja, da predlog zakona podpira. Ugotavlja namreč, da 
proračunski dokumenti odražajo odziv na zaostrene razmere, z ukrepanjem, ki bo vodilo v 
okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva, ob tem pa bo poskrbljeno tudi za blaginjo 
posameznika. Iz mnenja izhaja tudi, da se Državni svet zavzema za izboljšanje črpanja 
evropskih sredstev iz finančne perspektive 2014–2020, pričakuje pa tudi hitrejši odziv 
države pri sanaciji posledic naravnih nesreč. 
 
Vlada ugotavlja, da je Državni svet z izrekom podpore predlogoma državnih proračunov za 
leti 2021 in 2022 ter Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 pripoznal ustreznost vsebine proračunskih dokumentov. 
 
V zvezi s črpanjem evropskih sredstev vlada pojasnjuje, da se v letu 2021 poleg 
pospešenega izvajanja t. i. rednih projektov kohezijske politike načrtuje tudi izvajanje 
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projektov iz naslova dodatnih sredstev pobude REACT-EU. Ključnega pomena je, da se 
sredstva iz naslova te pobude hitro sprogramira, saj končni datum upravičenosti izdatkov 
pri upravičencu za programsko obdobje 2014-2020 ostaja nespremenjen, torej 31. 
december 2023. Nadalje vlada pojasnjuje, da je konec avgusta že potrdila izhodišča za 
pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Kljub temu da načrt še ni sprejet, 
pa je v proračunih za leti 2021 in 2022 ter načrtih za naslednja leta že načrtovana ocena 
potrebnih sredstev. Za izvajanje programov, projektov in ukrepov, ki se bodo financirali iz 
naslova mehanizma za okrevanje in odpornost, je v letu 2021 predvidenih 300 milijonov 
evrov. 
 
Vlada pojasnjuje tudi, da pogoje in način dodeljevanja sredstev državnega proračuna pri 
odpravi posledic naravnih nesreč ureja Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ob tem 
pa si vlada v vsakem posameznem primeru prizadeva, da se potrebna pomoč, v okviru 
zakonsko določenega postopka, čim hitreje dodeli. 
 
Mnenje k noveli Zakona o šolski prehrani 
Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, ki 
ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predloga zakona 
ne podpira.  
 
Z novelo Zakona o šolski prehrani želi skupina poslank in poslancev urediti pravico vseh 
učencev do toplega obroka tudi v času, ko zaradi epidemioloških razmer izobraževanje 
poteka na daljavo. Vlada meni, da predlog zakona posega v enega ključnih ciljev ob 
sprejemu veljavnega Zakona o šolski prehrani, to je poenotiti organizacijo šolske prehrane 
v osnovnih in srednjih šolah ter zagotoviti cenejši ali brezplačni obrok šolske prehrane tako 
učencem kot dijakom. Predlog zakona skupine poslank in poslancev pa se osredotoča 
izključno na učence, pri čemer pozablja na dijake, ki v času izobraževanja na daljavo 
ravno tako potrebujejo ustrezen obrok, še toliko bolj to velja za socialno ogrožene dijake. 
 
Vlada pojasnjuje, da se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v tem času že 
aktivno odzvalo na problematiko zagotavljanja obrokov v času izobraževanja na daljavo, in 
pri tem sledilo cilju enakovredne obravnave učencev in dijakov, predvsem pa tistih, ki 
zaradi socialno ekonomskih okoliščin topli obrok najbolj potrebujejo. Pri tem je ministrstvo 
prepoznalo lokalne skupnosti kot pomembnega deležnika, ki je že v spomladanskem času 
ob prvem valu epidemije učinkovito priskočil na pomoč in organiziral prehrano za 
ogrožene. Zato v tem času že poteka organizacija toplega obroka za učence in dijake na 
način, da šole, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, v katerih učenci in dijaki prebivajo, 
zagotovijo brezplačni topli obrok v času pouka na daljavo, skladno s kriterijem, ki je 
določen.  
 

* * * 
 


